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হুরিশ্চন্দ্ 

প্রথম অঙ্ক 

ভতপোবন। 

বিশ্বামিত্র ! 

. বিশ্বা। এত্পর্ধা দেবতাদের! এত অহঙ্কার 
এত দর্প কিসের! চণ্ডাল যজ্ঞ করেছে, তা 
তোমাদের কি! আমি যে স্থলে উপস্থিত, আমি 
যেখানে হোতা, সেখানে তোমাদের যেতে অপমান ! 
আমি কে, তা দান না? ক্ষজ্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ 
ক'রে তপঃপ্রভাবে স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েছি, তপঃপ্রভাবে 
টিশঘুকে সশরীরে দ্বর্ণে প্রেরণ করেছি, তপঃগ্রভাবে 
বশিঠের শত পুজকে ধ্বংস করেছি । থাক সব, ব্রহ্ম 
বিখু মহ্েখর-লব বুঝবো! ভপগ্তায় কিনা হয়? 
ধা শুধু স্ষ্টি করেন, বিষুত পাঁলন করেন, শিব লয় 
ট্রেন? আমি এবার মহা তপপন্তায় ভ্রিবিষ্ঠা-সাধন 
চরুবো, এক" স্ষ্টি-স্থিতি-ল়্ করুবো!। ধর্দ কোথায়, 
নন্দ্বের মর্ধ্যাদা কোথায়! ধাম্থকের অগ্রগণ্য সেই 
গুল আমার মত ছোতাকে দিয়ে যজ্ঞ করতে গেল, 
ল্লার ধর্দের এমনই প্রভাব যে, তার যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল 
না। ধর্ঘনাই! ধর্শনাই! ধর্ম মিথ্যা কথা! 

€ ধর্মের প্রবেশ) 

ধর্ম। কে বলে ধন নাই? 
বিশ্বা। আমি--আমি-আমায় চেন না? 

। ধর্ম। বেশ চিনি, সেই অন্ত এসেছি, আত্মমুখে 
মাতম গুণ-কীর্তন করলে আমার প্রাণে আঘাত লাগে, 
ঠাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি। ধর্দের 
ধভাব তৃমি আজও জান্তে পারনি । ধর্শের প্রভাব 
7 থাকলে কি তুমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে 
বাক্ষণ হ'তে পার, না-বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট 
চরূতে পার? | 
; বিশ্বা। না চগণ্ডীলের যজ্ঞ পণ্ড কর্তে পার! 
॥ ত্রিশস্কুকে স্বর্ণের অর্ধপথে স্থাপিত করতে পার! 
সবল বল। | 

2541854 

দী 

ধর্ম ( দেখ, ধর্থ আছেন বলেই চঙালের যজ্ঞ 
হয় নাই, ভ্রিশহকুও স্বর্গে যায় নাই। 

বিশ্বা। ভাল, পুরুষের প্রধান ধর্ম দান এবং 
আ্ীলোকের গ্রাধান ধর্ম সতীত্ব ;- এ কথা তো 
স্বীকার কর? তোমাঁর এমনই মহিমা] যে, থে ঝলি 
রাজ! সর্বস্ব দান কবূলে, তাকে দিলে পাতালে 
পাঠায়ে, আর খচিকমুনি কবে এক মুঠো ছাতু দান 
করেছিলেন ব'লে তাঁর অক্ষয় দ্বর্গবামের ব্যবস্থা 
কর্লে। 

ধর্ম। কৌশিক! ক্রোধ সংযত কর, তপন্বীর 
ক্রোধ তাল নয়; ক্রোধে তুমি ছিতাছিত-জ্ঞানশুহ্য 
হতেছ। একটু বুঝে দেখ না। 

বিশ্বা। থাক--আর বুঝতে চাই না। 
ধর্ম। আচ্ছা, অচিরেই তোঁমায় বুঝিয়ে দিব, 

আমার অস্তিত্ব তোমার ছর1ই পরীক্ষিত হবে) স্থির 
জেন, যত দিন সু্য্যঘেব পূর্ব-আকাশে প্রকাশ হবেন, 
যত দিন ন্থমেরু পর্বতে দেবতার বাল থাকবে, অগত- 
প্রাণ সমীরণ যত দিন ধঙগাধামে সঞ্চারিত হবে, তত 
দিন আমার অস্তিত্ব লোপ হবে না। ভ্গতে আমার 
অস্তিত্ব, আমার প্রভাব, তৃমি অচিরেই মর্মে মর্গে 
বুঝতে পার্বে। 

| প্রস্থান। 
বিশ্বা। থাক, আর বোঝবার আবশ্তক নাই। 

ব্রিবিষ্ঞা-সাধনের একমাক্র বিন্ন-মনুধ্য | যেন মন্ধঘ্য 
এসে বিদ্ধ না উত্পাঞ্ষন করে। আমার আশ্রম তো 
অতি নির্জন স্থান, এই স্থানেই কার্ধ্য আরম্ত করা 
যাক?) বিলম্বে কি প্রয়োদন, কালই কাধ্য আরন্ত 
করুবেো।। কামন্দক 1 

( কামন্দকের গ্রবেশ ) 

কাম। ওৰাবা, একিমুর্তি! এবে ভয়ানক 
চটিতং| দেখি, আবার কি নূতন লীলা! 

বিশ্বা। কামন্দক! আমি কাল থেকে কোঁন 
বিশেষ তপপ্তঠয় নিবি থাকবো, সাবধান, কোন 

নি মঙ্ঘ্য ষেন আমার আশ্রয়ের গিকটে আস্তে না? 



এ অমৃত-গ্রন্থাবলী 

পারে। ভূমিও অ!মার লঙ্গে কাদন বাক্যালাপ 
করো না। যাও সমিধ-কুশাদি সংগ্রহ ক'রে 
নিষ্বে এস। 

[ উভয়ের প্রন্থান। 

(বিজ্বরাজের প্রবেশ ) 

বি্ধ। বিশ্প-বিনাশনকে সকলেই চেনেন, লক- 
লেই পৃ্খা দেন) কিন্তু বিয্বরা৬ লে উপালনা 
করৃতে বড় কাকেও দেখা যায় না। দেব, ধক্ষ, রঙ্গ, 
নর--সকপেই পদে পদে বিদ্বের দায়ে পড়েন, অথচ 
অনেকেই আযাকে চেনেন না। মানব । দেখ দেখি, 
বিরাজ জাগ্রত কি না) তুমি আহার করতে 
বসেছ, তোমার গৃহিণী আদরে পঞ্চাশ ব্যঞন শুদ্ধ 
অল্প গা্জিয়ে তোমার লম্ুখে দিয়ে বাজন 
কচ্ছেন। তুমি গ্রাসটি মুখে তুলবে, আর আম সেই 
ম্লিকা-ফুলের ভ্তায় অঙ্নের তিতর একটি মুত মঙ্গিক] 
ছয়ে আছি--বসৃ। বিগ্র হ'ল, আহার হ'লো না। 
তমি কণ্ঠার বিবাহ দিবে, পাত্র স্থির, অলঙ্বারাদি 
স্ির করেছ, আতীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছ, পার 
গাঞ্রেও শুভ হরিজ্াস্পর্শ দয়েছে, এমন লময়ে আমি 
বরকর্তার গ্রাণের তিতর গিয়ে একবার উকি-ঝুঁকি 
মেরে এবুম, তিনি একটা বিপরীত দাবী ক'রে 
বসলেন তুমি অক্ষম-চমত্কার বি হলে! 
এখন তোমার মান, সন্তরম। জাতি সব যায়! 
তুমি সংসার সাজিয়ে নিয়ে বশেছ_মূনের মতন 
স্ধর্টিণী, পফুম্ন-কমল পুজ-কষ্ঠা, আীয়-পরি- 
জনে গৃছ পরিপূর্ণ কোন ম্বখের অভাব নাই, 
গ্রেয়ীকে গ্রাণের পারা ভাবছো।-আমি একটু 

জরবিকার গেজে চুপ করে গিয়ে পাঁরাখানি 
খসিয়ে নিবুম--বস্! একবারে গৃছশূন্--নাও, 
গংসার কর, অর্থ আছে, কামড়ে খাও। যুবতি! 

তোঁমার রূপ ধরে না, যৌবন ধরে না, সোহাগ ধরে 
না, হীরামতিতে প্রভাতের গ্র!পতি সেজে আপন 
মনে খেলা কারে বেড়াচ্ছ--পতি প্রেষ-দাস, গ্রাণ 
অপেক্ষা ভালবাসে, দেবীর অধিক মান্ত করে--বস্! 
আমার আর লহ হ'ল না, এক দিন ধীরে ধীরে গিয়ে 
তোমার হাতের লোহাটুকু ভেঙ্গে দিনুম--বস্! 
বসন গেল, ভূষণ গেল, যৌবন গেল, রূপ গেল, 
তখন জীবনটাই একটা বিন হয়ে 1ড়াল। বিধাতার 
ইচ্ছায় ভাল মন্দ ভুই কার্ষে)ই আমায় বিভ্বু করতে 
হয়, কিন্তু ভালটার দিকেই আমার বেশী টান। 
আপাততঃ বিশ্বামিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ি 
করেছেন, জিরিষ্ঞা-লাধন ক'রে স্যটি-স্থিতি-গ্রালয়ের 

অধিকার লাতের চেষ্টায় আছেন) দেবগণ সশদ্কিত, 
অকুলের কাগ্ডারী আছি আমি বিদ্ুরাজ,বস্ত 
নিজে কিছু করবার যো নাই, মনুষ্থের দ্বারা বিগ 
করাতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না। এক 

কাগজে দুইটি উদ্দেশ সিদ্ধ করা যাঁক। রাজা 
হরিশ্চন্্ তুখের চরম লীমায় উপনীত হয়েছেন, 
আমার ভিততরটাও কেমন কেমন করছে--শৈব্যার 
বড় সোহাগ, বড় আদর, বড় অভিমান !_- 
ইরিশ্তন্ত্রকে দিয়েই থিশ্বামিঞ্জের ষজ্জে বিদ্ধ করা 

যাক | (সহাস্তে) প্রপ্জাপতি দক্ষের যজ্ঞে বি 

করলেম, ইন্রা্জতের নিকুন্তিলা যন্ত ন্ট করলেম। 
দেবদেব মহাদেবের তপন! তঙ্গ করলেম। গার এ 

ক্ষতিয়-খাষর যচ্ক তগন্তা | বরাহনূপ ধরি, দুর্দান্ত 
বরাছের সংবাদ পেলে ক্ষত্রিয়ের মুগয়া বুধ মন 

কিছুতেইস্থির থাকবে না। শুভন্ত অর্থাৎ বিদ্ু্ত 
শীম্ং শী! 

| গস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

বিদূষকের বাটীর গ্রাঙগণ। 

(বিদুষক ও মীধুরীর গ্রাবেশ ) 

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই, কচি 
থুক|ও নই) আমি সব বুঝতে পারি। 

বিদ্ব। এর জার বোঝাবুঝি কি, কুলপতির 
আদেশে কাল রাঙা অন্তঃগুরে যাননি, সমন্ত রাক্ধি 

ক্ষেগে ছিলেন, তাঁই আমি আস্তে পারিনি। 
মাধুরী । হাগে!। হা) ও অব আমরা বুঝতে 

পারি, তা আর এলে কেন? যেখানে ছিলে, 
সেইখানেই যাও | কুলপতির আদেশে ! কুলপতির 
তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, ভাই রাগ্াকে 
ঝলে পাঠালেন যে, সমস্ত রাত্রি গে পথে বসে 
তার গুণে 

ত্দু। আমিকি তোমায় মিছে কথা বলছি? 
তুমি ত জান, আমি সত্যবাদী, ছিতেক্তিয়, পরমা তমা, 
সনাতন | বিশ্বাম না হয়, একবার লোক পাঠিয়ে 
খবর নাও । 

৪2৯ 

মাধুরী । লোক আর পাঠাতে হবে না। | 
আমার মরণ নাই! (রোদন) 

বিদু। আঃ, ক্রমে বাড়তেই চক্লো। আর তাল- 
মানুষিতে হয় না, নিজমূর্তি ধরতে হ'ল। 
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মাধুরী। মরণ আর কি--বয়ল যেন কম্ছে। 
ভিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন দিনের 
দিন রস বাঁড়ছে। 

বিদু। বাড়ছে ত বাড়ছে--বেশ হচ্ছে। কথা 
বললে কথা বুধবে না, কেবল ভ্যান ভ্যান্ ভ্যান :-- 

সমস্ত রাক্সি জেগে বাড়ী এলেম, একটু সুস্থ হব, তা 
শয়, ভ্যান্ ভ্যান আরস্ত করলে, ভাল আপ্! 

মাুরী। আমি তো আপদ হব গো! যে 
সম্পন, তারই কাছে যাও, আবার আপদে কেন 
এলে? 

ব্দ। ওগো না, আমায় কি তুমি চেননা? 
আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন 
নিফগন্ক নাই, তা না হ'লে এমন আহার করতে 
পারি? 

মাধুরী । ত1 না কল্পে আমাকে জালিয়ে 
মারবার বল পাবে কোথায়? 

বি€ু। কিছুতেই বিশ্বাস হয় নাযে! দেখ, এই 
উদরের মধ্যেই তো] ব্রহ্গণ্যদেহ আছেন, সেই পেটে 
ছাত দিয়ে দিব্বি করে বল্ছি--কাঁল সমস্ত রাক্রি 
রাজার কাছে ছিলেম! আমি কি আর কোথাও 
যাই,-মন, প্র!ণ, উদর এক তোমাকেই সমর্পণ 
ক'রে রেখেছি। 

মাধুরী। তবে লেদিনযে লোনাটুকু পেয়েছ, 
সেটুকু আমাকে দাঁও। 

বিদু। ব্রক্ষণি! আমার যথাপর্কাস্থই তো 
তো'মার। 

মাধুরা। তা" তো! জানি; ভোঁমার যথার 
মধ্যে মধুর বাঁকা, আর সর্বশ্থের মধ্যে উদরটি) 
তা ও ষখাপর্বশ্ষ আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, 
৪ তোমারই থাক) এখন সেই সোনাটুকু আমাকে 
1ও। 

[বদূ। তুম শ্রীলোক, সোন| এনিয়ে কি 
£রুবে? 

মাধুক্া। ঘরে বড় মশ] হয়েছে, ধোয়া দেব! 

পীলোকের সোনার দরকার নাই--য! বল্লে! 
তামার কি দরকার? গলায় হান্থলী গ'ড়য়ে পর্বে 
1 কি? 

বিদু। নাঃ গলায় যা তোমার আকম্ুলি 
বেছি, তাই ভাল, আর হাস্থলীর দরকার নাই। 
মি কি ঠাউর্ছে, এ সোনাটুকু গছনা গরিয়ে 
রূবে? 

মাধুরী । কি রকম বুঝছো।? 
বিদু। বুঝছি, স্্রীবুদ্ধি প্রলয়গ্করী। 

মাধুরী। তোমার মত পুরুষমামুষের বুদ্ধির 
চেয়ে আমাদের মেয়ে-বুদ্ধি টের ভাল। কিমন্দ 
কথাট। আমি বলেছি, সোনাটুকু গহনা গড়ালে ভাল 
হয়, না--অমনি রাখলে ভাল হয়? সোনা থাকলে 
কি আর ভু*দিন থাকবে, তুমি ষে উড়ন্চড়ে। 

বিদু। বলি, তোমার কথা তো শুনতে আমি 
বাধ্য নই। আমি হুলেম পুরুষমচুত্য, বর্ণ-গুরুর 
গে-ব্রাঙ্গণ; মচ্তারাণী অন্নসংক্রান্তির বর্ত ক'রে 
এ রাজ্যের মধ্যে গো-ব্রাঙ্গণ আর পেলেন না, তাই 
আমায় 1দলেন। উপাঞজ্জান হ'ল আমার--আান 
দাও কি না শুর গহনা গড়িয়েট কি মজার কথাটা 

যল্লে শার কি! আমার উপার্জন আমি তোমায় 
কেন দেব? 

মাধুরী । স্বোয়ামী উপণর্জন করেই তো জ্ীকে 
গহন! গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেয়েমানুষে 

আবার গহনা কোথায় পাবে? ৰ 

বিদু ও$, স্থোয়ামী, ঢের ঢের অমন স্থোয়ামী 
দেখেছি! কত বুদ্ধিকৌশলে, কত কষ্ট ক'রে, কত 
বিদ্যা খরচ করে আমি উপার্জন কর্ীম-আর ওকে 
দাও গহনা গড়িয়ে ! 

মাধুরী । ভিক্ষেয় আবার কষ্ট কি? কৌশল 
কি? 

বিদু। তৃমি মেয়েমান্ষ-_আন্বে কেমন 
করে! আমার বিস্তার দৌড়টা কত, ত1 জান! 
অযোধ্যা রাজধানীর মধ্যে মন্থারাণী আমার মত 
স্ুপগ্ডিত আর খুদে পেলেন না, তাই তো আমার 
দান কল্েন। আমার বিচ্যা তুমি কি বুঝবে? 

মাধুদী। আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই 
সোনামুখীর পাতা বেটে খেও, নয় তো বিছোর 
চোটে পেট ফেঁপে মার যাবে ! 

বিদৃ। কি, এত বড় ম্পর্ধা--আমি মারা যাব? 
পাযণ্তী, কুঙ্গকুগুলিনী, প্রবল বলনন্দিনী কুঞ্জর- 
বাহিনী-- 

মাধুরী। ওগে। থাম গে! থাম, আর গাঙ্গাগাল 
দিতে হবে না; আমি ও সব বুঝতে পারি, আমি 
তোমার মত অতটা নিরেট নই। এখন কি করবে, 
তা বল? 

বিদু। করবো আর কি--সোনাটুকু পুঁতে 
রাখবো, আর রোজ সকালবেলা একবার করে 
দেখে অঠয়জালা ছুড়বো )--যেমন কৃপপেরা করে 
শুনেছি। 

মাধুরী। কেন, আমার গায়ে গহনা দিয়ে দেখ 
ন1--তাতে তো তোমার চোখ পুড়ে যাবে না। 
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বিদু। কিন্তু পেট তো ভরবে না! এখন থাম, 
মনটা ভাগ নাই) ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ কেঁদে হাতীশালের হাভী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া 
ছম্ কচ্চে। 

মাধুরী । ঢং দেখ : পেচোয় পেয়েছে না 
কি? 

বিদ্ব। না, পেঁচোয় পায় নি-পেয়েছে যাতে। 
তাতো তোমার অজানা নেই। মহারাজ ক'দিন 
থেকে অন্যমন্হ্, মহারাণীযও 'মন ভার তার, কে 

জানে কি রকমটা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।। 
মাধুরী। তোমরা পুরুষমাঁনুষ--তোমরা বুঝতে 

পারূলে না) আমরা বেশ বুঝতে পারি রাজা- 
রাণীতে ঝগড়! হয়েছে । 
|ৰদু। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরাত 

রাবণের চুলো জপেই আছে । ভাল কথ|তেও ঝগড়া 
মন্দ কখাতেও ঝগড়া। তা নয়, তা নয়, রাঁআ- 
রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী, এক জীউ, এক গ্রাণ, 
এক পেট। | 

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি? 
বিদু। তা আমিই কি কলছ-কোকিলা? 
মাধুরী । না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে 1 

দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া । লোক দেখলেই 
ঝগড়া কর্বার জগ্ভ তোমার নাঁড়ীগুলো খামচে 
থামচে উঠে। বলেন, আমি স্পষ্ট কথা কই। 

বিদ্ব। দেখ, শ্বামিনিনা গুরুনিন্না মহাপাপ। 
মাধুরী । আর জনি মহাপুণ্য! একশ 

অশ্মমেধযজের ফল! 

ব্দি। এযে বড় জ।লাতন করুলে গা । 
মাধুরী। তোমার জালা তুমি আপনিই কচ্ছো, 

নামি পতন”্টুকু বৈ তো নয়। 
বিদু। দেখ, বারংবার আমাক রাগিও ন!, ভাগ 

বেনা। পুরুষন্ত রাগং পুকুরস্ত বাঘং। 
মাধুরী। আর ভালয় কাধ নাই, একখানা তাল 

পড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গচ্ছনা গায়ে 
তে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাপ কি? 

বিদু। আবার রোদনং, না খালি ফৌপায়তি 
[নই| চোখ দিয়ে তো এক ফোটা জল বেরুচ্ছে 
। একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চোখে দাও, খানিকটা 
ন বেকফক। 
মাধুণী। আমার বাপমা আমায় যে মানুষের 

'ত দিয়েছেন, তাতে দিন-বাত্রেই চোখ দিয়ে জল 
ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না। 
বিদু। ওঃ, তাই বটে, আমর খিদে কমে 
্চ, দিন-নলাস্তির কৌদে কেদে অকল্যাণ কর? 
ঠ নে 

॥ 

মাধুরী । ওঃ, জ্গজপাট সংসার ! আমি কেদে 

গেল, চিড়িয়াখানা? উড়ে গেল, শাল-দোঁশাল! পুড়ে 
গেল, হীরা-মতি চুরি গেল, এই-এই--এই-- 
. বিদু। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি 
মুড়িয়ে গেল।--বলি আমার অভাবট| কিসের ? 

মাধুরী । আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধি- 
শুদ্বির! 

বিদূ। লে যা ছিল, তা পে ছান্লাতলায় 
দাড়িয়েই অগন্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি 
রাজবাড়ী চলুম, একটু বিলম্ব হবে) খাবার দাবার 
যেন গ্রস্তত থাকে |--দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, 
আজ একটা কুম্ম ও পুড়িয়ে রেখ দেখি। 

মাধুরী । আমার গহনার ব্যবস্থা না কষ্লে 
কুষ্মাণ্ড কি?-ব্রঙ্গাণ্ড পুড়িয়ে রাখবো, এসে বৃত্ত 
পার খেও। 

ব্দি। গ্রেয়সি! প্রেমময়ি | 
গুভহ্করি! রাগ-রাগিণি! ধৈর্য ধর। 

মাধুরী । আমায় গছনা না দিলে কিছুই ধরৃবে 
না! 

বিদু। হ্যা--দেখ, মদনাটাকে একটু “কাধারুষঃ” 
পড়িও,--আর কুয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি 
লিপি রকমের খোপা বেধে--আর--আর-- 
তোমায় আমি বড় ভাঁলবা(ল, এখন তবে আসি। 

মানমগ়ি ! 

| প্রস্থান। 

মাধুরী। যাই বপি, এমন কমিক স্োয়ামী কোন 
আবাগীর ভাগ্যে নেই। 

| প্রস্থান । 

,.. তৃতীয় গর 

অযোধ্যা--রাঁজবাটার অপিন্দ। 

( হরিশ্চন্ত্র ও রোহিতাঙ্বের প্রবেশ ) 

রাঁজা। কেন বাবা, আজ আচার্ষের কাছে 

পড়তে যাও নি? 
রোহিত । আজ দ্বাদশী--পড়া নাই। 
রাজা । তোমার চোখ ছল্ ছল করছে কেন? 

কি হয়েছে? | 
রোছিত। আজ মা আমার উপর রাগ 

করেছেন। 
রাজা । কেনরাগ করেছেন? 
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রোছিত। আমি বলেছিলেম, “আমি ছোট 
রা আর. চড়বো না, একট] বড় ঘোঁড়। কিনে 

দ1ও,৮--ম| বল্লেন, “তুমি ভুঃখিনীর পু" 
রাজা । (শ্বগত) এ শ্রেষ পুজকে নম়্-- 

আমাকে । (প্রকাশ্তে) আমি কালই তোমাক 
(বড় ঘোড়া কিনে দেব। 

রোছিত। হ্যা বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি 
চুঃখিনীর পুজ্র কেন হ'তে যাৰ? 

রাজা । রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও 
উপর বিরক্ত ছিলেন, অন্যমনক্কে কি বলেছেন? তুমি 
£খ করো না-যাঁও, খেলা কর গিয়ে, আামি 

রাণীকে বলবো, তিনি তোমায় আর কিছু বলবেন না। 
রোহিত । দেখ বাবা, আঁমার্ বড় ঘোঁড়া চাই, 

, ছোট ঘোড়ায় চড়বো না। 
রাজা । আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে। 

| রোহিতাশ্বের প্রস্থান । 
রাঁজা। আজ রাণীর ভুর্ঞয় মান একে তো 

সহজেই মানিনী, তার উপর কাগ রাজে সংবাদটি 
পর্যন্ত দেওয়া ছয় নি)--অজ আর রক্ষা নাই, তার 
সুত্রপাতও তো শুন্লুম । 

(বিদূষকের প্রবেশ ) 

রাঁ1। এগ বছন্ত |] চল, অন্তঃপুরে যাই চল। 
কাল রাজ্রে রাণী বাঁসর-সজ্জা করেছিলেন, আমি 
অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর 
কত অভিমান করেছেন। 

বিদু। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ ! মহারাজ, 
তবে আর বিলম্ব ফেন--চলুন) তায়ারও ফলার, 
আমারও তাই, ভবে আমাদের হ'ল পেশাদারী গ্রেম, 
তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর 

আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মাঁসও জআঙ্ের হবে। 

আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাড়ি 
আপনি দেখবেন, ধেন কমলের কুঁড়ি ) আমার হয়েছে 

হাঁতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ীর 
ব্যবস্থা) কিন্ত ঝামেলা! উভয়েরই সমাঁন। আমি 

যা হু'ক এক রকমঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, আপনার 
তো তা হবে না। আপনি প্লোক-সমন্তা! মুখস্ত ক'রে 
নিন, আর সারে গা মা সেধে নিন; গ্রাথমেই 
যখন অবগডঠন টেনে দেবে, অমনই “মুর মন্ধি 
মানমনিদানং* তাঁর পর “দেছি পদপল্লব-মুধারম্।” 

(দুতের প্রবেশ) 

রাজা । কি সংবাদ ? 

রি ৭ 

দূত। মহারাজ | বাঁণভদ্র নামে সেই বনচররাঁজ 
এসেছে, চরণ-দর্শন প্রার্থনা করে। 

রাজা । আস্তে বল। 
| দূতের গ্রস্থান। 

বিদু। দ্রেখুন মহাঁরাত, নামটা! শুনে মনটার 
ভিতর বেমন ছা করে উঠলো। 

রাঙা | কেন, নাম তো বেশ-বাণভদ্র। 

ব্দি। না মছ্ছারীভ, ও বেটা! নামে ভত্র, কিন্ত 
কাডে মঙ্গলবার । 

রাজা । মঙ্জলবার কি রকম? 
ব্দি। মঙ্গলবার নাজটি বেশ, কিন্ত এ মঙগল- 

বারেই যত অমঙ্গল) মজলবারে 'ম'লে একপোয় 
দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌর নাই, গৃহ- 
গ্রধেশ নাই) সাধ-ভক্ষণ নাক, একট! অন্নপ্রাশন নাই 
যে, ছুটে! ব্রাহ্মণতভোজন হয়। 

রাজা । আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন 
বল দেখি? জামার তে! ক্ষুধাই হয় না। 

বিদ্ু। মহারাজ! ক্ষুধার একমাজস মহৌষধ হ'ল 
অন্নাভাব, সাক্ষাৎ জর্াশি্ধু! আপনার তা নাই, 
ুতরাং ক্ষুধাও নাই) আর আমি এটুকু বজায় 
রেখেছি, তাই ক্ষুধার জালায় ছটফট করি। 

( বাণশদ্দ্রের প্রবেশ ) 

বণ। অব্ধান মহারাজ ! 

রাজা1। কি বাঁণভদ্র, খবর ভাল? 
বাণ। আরে না রে বাঞ্জা, একট বোর! 

আসছে, হাঁম্রা কেউ তাকে মারতে পারে না, 
একেবারে ভুটপাট করে এক একটা গাও ভূম্মিনাশ 
কর্ছে। তু চ*-তুরস্ত মেটা মেরে দে। আজই 
চল্, হামি সাথে লিয়ে যেতে এলেছে। বোর] ষে 
মহারাজ, যেন ঘিউ ফেটে বারুচ্চে) তোর দশটা 
বাপের ছরাদ্ হয়। 

রাঁজা। বয়ন | দেখ, আবার ব্যাথাত উপস্থিত। 
মহাঁরাণী সারাঁনিশি উতৎ্কগ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ 
প্রভাতে তর মদনপুঞ্জা, তা'তে দেখছি, উপস্থিত 
থাকতে পারবে না। প্রঞ্ধার উপর উৎপাত, কোন 
কারণেই আমি বিম্ব করতে পারি না। 

বিদু। কেন মহারাজ, শীকারীদের পাঠিয়ে 
দিন না, দিঞ্জে কেন যাবেন? 

বাপ। ও সেযোরা নায়ে, বরাস্তন। সে বোরা 

না। এতো! বোড়ে। দাত, বাদলপে বি কালা । ও 

বাবা, কি আওয়াজ রে, যেন এক শো নাস্রা 
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ব্দু। কিন্তুপেট তো ভর্বে না! এখন খাম, 
মনট| ভাল নাই। কানন থেকে গাটা কেমন ছম্ 
ছম্ কচে। 

মাধুরী । ঢ: দেখ। 
কি? 

বিদু। না, পেঁচোয় পায় নি--পেয়েছে যাতে, 
তাতো তোমার অক্কানা নেই। মহারাজ্ড ক'দিন 
থেকে জন্যমনহব, মছারাণীর়ও 'মন.-ভাঁর ভার, কে 

জানে কি রকমটা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না) 
মাধুরী। তোমরা পুরুষমানুষ-তোমরা বুঝতে 

পারুলে না) আমরা বেশে বুঝতে পারি, রাজ 

রাণীতে রড হয়েছে। 
বদু। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরাভির 

রাবণের চুলো অপেই আছে। তাল বথ।তেও ঝগড়া 
মন্দ কথাতেও ঝগড়।। তা নয়, তা নয়, রাঁঞা- 
রাণীর তা নয়, যেন চকা-১কী, এক জীউ, এক প্রাণ, 

এক পেট। 
মাধুদী। ঝগড়া ফিআমি করি? 
বিদু। তা আমিই কি কপহ-কোকিলা? 
মাধুরী । না, তত] কেন, শুধু আমার জলে 

দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া । লোক ঘেখলেই 
ঝগড়া করৃবার গ্য তোমার নাড়ীগুলো খামচে 
খামচে উঠে। বলেন, আমি স্গষ্ট কথা কই । 

বিদু। দেখ, স্বামিশিন্টা গুরুনিন্না মহাপাপ | 
মাধুরী! আর জীনিন্না মহাপুণা! একশ 

অনমেধ-যজ্জের ফল] 
ব্দি। এফে বড়জআলাতন করুলে গা। 
মাধুরী। তোমার জাল। তমি আপনিই কচ্ছো। 

আমি “তন”টুকু বৈ তো নয়। 
বিদু। দেখ, বারংবার আমায় রাগিও না, ভাল 

ইবে লা। পুকুষগ্ত রাগং পুকুবস্ত বাঘং। 

মাধুরী। আর ভালয় কার্জ নাই, একখানা তাল 
কাপড় পরতে পাঁই না, একথনা ভাল গহন] গায়ে 
দিতে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাগ কি? 

বিদু। আঁবাঁর রোদনং, না খালি ফৌপায়তি 
বদনং। চোখ দিয়েতো এক ফৌটা জল বেরুচ্ছে 
না, একটা লক্ক। নিয়ে এসে চোখে দাও, খানিকটা 
জল বেরুফ। 

মাধুণী। আমার বাপ মা আমার যে মানুষের 
হাতে দিয়েছেন, তাতে দিন-ঝাত্রেই চোখ দিয়ে জল 
পড়ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না। 

বিদু। ওঃ, তাই বটে, আম্মার খিদে কমে 
যাচ্ছে, শিরা কেদে কেঁদে অকল্যাণ কর? 

পেঁচোঁয় পেয়েছে না 

মাধুরী । ওঃ, জগজপাট সংসার | আঁমি কেদে 
কেদে ছাতীশ।লের ভাভী গেল, ঘোড়!শাঙ্গের ঘোড়া 
গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল-দোশালা পুড়ে 
গেল, হীরা-মতি টুর গেল এই-এই-এই- 

বিদু। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি 

মুড়িয়ে গেল ।--বণি আমার অভাবট] কিসের ? 
মাধুরী । আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধি- 

গুদ্ধির! 
ব্দি। পে যা ছিল, তা সে ছান্লাতলার 

দাড়িয়েই জগন্নাথকে দিকে এসেছি। এখন আমি 
রাজবাড়ী চনুষ, একটু বিলগ্গ ছবে) খাঁবার দাবার 
যেন প্রস্তুত থাকে 1 দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, 
আজ একটা কুদ্ম ও পুড়িয়ে রেখ দেখি। 

মাধুরী । আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্পে 
বুষ্মাও কি1- বঙ্গ পুড়িয়ে রাখবো, এলে যত 
পার খেও। 

ব্দি। প্রেয়লি! প্রেমময়! 
গুভস্কারি | রাগ-রাগিণি | ধৈর্ধ)ং ধর। 

মাধুণী। আমায় গহনা না দিলে কিছুই ধরুৰো 
না । 

ব্দি। হাা--দেখ, মদনাটাকে একটু “রাধা কুষঃ” 
পড়িও,-আ!র কৃয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি 
কিগিপি রকমের খোপা বেধে-আর -আর-- 
তোমায় আমি বড় ভালবা[ল, এখন তবে আসি। 

[ প্রস্থান। 

মাধুরী। যাই বলি, এমন ঝসিক স্বোয়ামী কোন 
আবাগীর ভাগ্যে নেই। 

মানময়ি ! 

[ প্রস্থান । 

॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

অযোধ্যা--রাঞবাটার অপিন্দ। 

( হরিশ্ন্ত্র ও রোছিতাস্বের প্রবেশ ) 

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্ষের কাছে 

পড়তে যাও নি? 
রোহিত । আজ ঘ্বাদশী--পড়া নাই। 
রাজা । তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? 

কি হয়েছে? | 
রোছিত। আত মা আমার উপর রাগ |: 

করেছেন। | 
রাজ্জা। কেন রাগ করেছেন? 

) 
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রোহিত। আমি বলেছিলেম, “আমি ছোট 
ঘোড়ায় আর. চড়বেো। না, একটা বড় ঘোড়া কিনে 

দাও,--য| বল্লেন, “তুমি স্বুঃখিনীর পুক্র”-- 
রাজা। (শ্বগত) এ শ্লেষ পুজরকে নক্স- 

আমাকে । (প্রকাশে) আমি কালই তোমায় 
| বড় ঘোড়া কিনে দেব। 

রোহিত | হ্যা বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি 
ভুংখিনীর পুজ্প কেন হ'তে যাব? 

রাজা । রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও 
উপর বিরুক্ত ছিলেন, অন্যমনস্কে কি বলেছেন। তুমি 
দুঃখ করো না-যাও, খেঙ্সা কর গিয়ে, আমি 
রাণীকে বল্বো, তিনি তোমায় আর কিছু বল্বেন ন!। 

রোহিত দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, 
ছোট ঘোড়ায় চড়বো লা। 

রাঁজা। আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে। 
| রোহিতাশ্বের প্রস্থান। 

রাজা আজ রাণীর ছুর্জয় মান, একে তো 
লহজেই মানিনী, তার উপর কা রাঞে সংবাদটি 
পর্যন্ত দেওয়া হয় নি)--আজ আর রঙ্গা নাই, তার 
সুত্রপাতও তো শ্ুন্দুম | 

(বিদষকের প্রবেশ) 

রাজা। এস বঠগ্য | চল, অস্তঃপুরে যাই চল। 
কাঁল বাজে রাণী বাপর-সজ্জা করেছিলেন, আমি 
অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর 
কত অভিমান করেছেন। 

বিদু। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ! মারা, 

তবে আর বিলম্ব কেন--চলুল) ভাঁয়ারও ফলার, 
আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেশাদাগী প্রেম, 
তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর 

আপনাদের ছল সথের প্রেম, মাঁদও সখের হবে। 

আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাড়ি? 
আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি ) আমার হয়েছে 

হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ীর 
ব্যবস্থা) কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান। আমি 

যা হু'ক এক রকম ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, আপনার 

তো তা হবে না। শাপনি ধ্লোক-সমন্তা মুখস্ত ক'রে 
নিন, আর সারে গা মা সেধে নিন; গ্রথমেই 

যখন অবণুঠন টেনে দেবে, অমনই প্মুচ মরি 
মানমনিদানং* তাঁর পর “দেছি পদপল্লব-মুদারম্।” 

(দৃতের প্রবেশ) 

রাঙা । কি সংবাদ? 

দুত। মহারাজ! বাঁণভদ্র নামে সেই বনচররাজ 
এসেছে, চরণ-দর্শন গ্রীর্থনা করে। 

রাজা । আস্তে বল। 
[ দুতের গ্রস্থান। 

ব্দি। দেখুন মহারাজ, নাঁমটা শুনে মনটার 
ভিতর বেমন ছা করে উঠলো। 

রাঞ্জ|। কেন, নাম তো বেশ--বাণতদ্্র। 

ব্দি। না মহারাভ, ও বেটা নামে ত্র, কিন্ত 
কাজে মঙ্গগাবার | 

রাজা । মঙ্জলবার কি রকম? 
বি্দি। মঙ্গলবার নামটি বেশ, কেত্ব এ মঙ্গল- 

বারেই যত অমঙ্গল) মঞ্জলবারে মলে একপোয়! 
দোষ, মঙ্গলবারে যারা নাই, ক্ষৌোগ নাই, গ্ৃছু- 
গ্রবেশ নাই) সাধ-তক্ষণ নাউ, একট! অন্নপ্রাশন নাই 
যে, দুটো ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়। 

রাজা । আচ্ছা, তুমি এত খাই খাই কর কেন 
বল দেখি? জামার তে! ক্ষধাই হয় না। 

ব্দি। মহারাজ! ক্ষুধার একমাজ মহৌষধ হ'প 
আন্নাভাব, সাক্ষাৎ ওকাদ্দ্ধু] আপনার তা লাই, 
্ুতরাং ক্ষুধাও নাই । আার আমি প্রটুকু বজায় 
রেখেছি, তাই শ্ুধার জাগায় ছটফট করি। 

(বাণগদ্রের প্রবেশ) 

বাণ। অবধান মছারাজ | 

গাজা । কি বাণভদ্র, খবর ভাল? 

বাণ! আরে না রে রাঞজা, একট! বোর! 
আস্ছে। হাম্বা কেউ তাকে মারতে পারে না, 
একেবারে হুটপাট ক”রে এক একট! গাঁও ভূম্মিনাশ 
কর্ছে। তুচশতুরস্ত সেটা মেরে দে। আজই 
চল্, হামি সাধে লিয়ে যেতে এলেছে। বোরা বে 
মহাঁরাঁভ, যেন ঘিউ ফেটে বারুচ্চে। তোর দশট। 
বাঁপের ছরাদ্ হয়। 

রাঁজা। বয়গ্য ! দেখ, আবার ব্যাঘাত উপস্থিত। 
মহারাণী মারানিশি উত্কগায় যাপন করেছেন, আজ 
প্রভাতে তর মদনপূর্া, তাতে দেখছি, উপস্থিত 
থাকতে পারবো না। প্রঞ্জার উপর উৎপাত, কোন 
কারণেই শামি বিশ্ব করতে পারি ন]। 

বিদু। কেন মহারাজ, শীকানীজের পাঠিয়ে 
দিন না, ন্গ্ধে কেন যাষেল? 

বাপণ। ওসেবোরা নারে, বরাভন। সে বোর! 

না। এতো বোড়ে ধ[ত, বাদলসে বি কালা । ও 
বাবা, কি জাওয়াজ রে, যেন এক শো নাগা 
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বিদু। কিন্তু পেট তো ভবুবে না! এখন খাম, 
মনটা ভাল নাই। ক'দিন থেকে গাঁটা কেমন ছুম্ 
ছমূ কচ্চে। 

মাধুরী । ঢ৫ দেখ। 
কি? 

বিদু। না, পেঁচোয় পায় নি--পেয়েছে যাতে, 
তা তো তোমার অন্ন] নেই। মছারাভ ক'দিন 
থেকে অন্ঠিমন্তু, মহারাণী4ও 'মূল -ডাঁর ভার, কে 
জনে কি 9কমটা, কিছু বৃঝতে পাচ্ছি শা), 

মাধুরী । তোমরা পুরুষমাহ্রয-তোমরা বুঝতে 
পারলে না) আমরা বেশ বুঝতে পার, বাঞজা- 

রাণীতে ঝগড়া হয়েছে। 
«৭ াবদু। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিনরা!তর 

রাবণে? চুলা অপেই আচে । তাল বথ।তেও ঝগড়! 
--মনা কথাতেও ঝণড়া। তা নয়) তা নম, 3া৩- 
রাণীর ত! নয়, যেন চকা-১কাঁ, এক জাঁউ, এক গ্রাণ। 

এক পেট। 

মাধুদী। ঝগড়া কি আমি করি? 
বিদু। তা আমিই কি কপহ-কেোকিলা ? 
মাুণী। শা, তা কেন, গুধু আমার সা 1 

দেশ শুট লে!কের এলেই ঝগড়া । লোক দেখলেই 
ঝগড়া করবার আগ জোমার নাড়ীগুলো খামচে 
খামচে উঠে। বলেন, আমি স্পট কথা »ই। 

বিদু। দেখ, শ্বামিশিন্বা গুর(সন্থা অচাপাপ | 
মাধুরী । আর জ্ানিন্টা মহাপুণ]! একশ 

অশ্বমেধ-যাজর ফল! 
ব্দি। এযে বড় আলাতন করুলে গা। 
মাধুরী । তোমার আজ! তুমি আপনিই কো, 

আমি “তনাটুকু বৈ তো নয়। 
বিটু। দেখ, বাবার আমায় রাগিও না। ভাল 

হবে না। পুরুষগ্ত রাগং পুকুংস্ত্া বাধং। 
মাধুদী। আর ভালয় কাজ নাই, একখানা ভাল 

কাপড় পরতে পাই না, একথ'না ভাল গহনা গায়ে 
দিতে পাই না? আবার এর চেয়েভাপগকি? 

বিদু। আবার "বাদনং, না খাল ফৌপায়তি 
ব৮০£1 চোখ দিয়েতো এক ফেঁটা জল বেরুচ্ছে 
না। এ৪টা জাঙ্ক' পিয়ে এলে চোখে দাও, খানিকটা! 
জল তিক! 

মাধুণী, আমার কাপ মা আমার যেযাহুষের 

হাতে দিয়েছে”, ভাতে দিন-হাতজেই চোথ দিয়ে জল 
পড়ছে, আর জঙ্কা দতে হবেনা। 

বৃ । ওঃ, তাই বটে, আমার বিলে কমে 

যাচ্টে দিন-য়াতির কোল কলে অকল্যাণ কর? 

পেচোয় পেয়েছে না 

মাধুরী । ও$, জঙ্পজলাট সংসার! আমি কেদে 
কেদে হাীশালের হাতী গেল, খোড়াশাঙগের ঘোড়। 
গেল, চিড়িছাখানা উড়ে গেল, শাল-দোশাল! পুড়ে 

গেপ, ীরা-মতি চুরি গেল এই-এই-এই 
ব্দি। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে গাছটি 

মুড়িয়ে গেল।--বলি আমার অভাবটা কিসের? 

মাধুরী । আর কিছুর না, কেবল একটু অুপ্ধি- 
গুদ্বির! 

বিৃ। সে যা ছিল; তা সে ছান্সতলার 
দীড়িয়েই গগম্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি 
রাজবাড়ী চণ্রুম, একটু বিলম্ব হবে) খাবার দাবার 
যেন গ্রপ্তত থাকে ।--দেখ, অনেক দিন থেকে ইচ্ছা, 
আজ একট! বুম & পুড়িয়ে রেখ দেখি। 

মাধুরী | আমর গঞ্নার বাবস্থা না কল্পে 
বুষ্মাও কি?বঙ্ধাণ্ড পুডিয়ে রাখবে, এসে যত 
পার খেও। 

ব্দু। প্রেয়াগি!  প্রেম্ময়ি! 
গুতক্কপি 1 রাগ-রাগিণি] ধৈর্য) ধর। 

মাধুণী। আমায় গহনা না দিলে (কিছুই ধরবে 
না। 

ব্দু। ই]1--দেখ, মদলাটাকে একটু "সাবার 
পড়িও,--আর কুয়োর দড়িগাছটি দিয়ে বেশ একটি 

মাময়ি | 

ধিলিপি রকমের খেপা বেধে আর -আর- 
তোমায় আমি বড় ভালবাস, এখন হবে আস। 

| প্রস্থান । 

মাধুরী । যাই বলি, এমন ক্লিক স্বোয়ামী কোন 
আবাখুর ভাগ্যে নেই। 

| গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

অ.যাধ্যা-রাঞ্রবাটীর অপিন্দ। 

( হগ্িশ্ন্ত্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ ) 

রাজ1| কেন বাবা, আতঙঞ্জ আচার্ধের কাছে 

পড়তে ষাও নি? 
রোছিত 1 আজ ছাদশী-_পড়া নাহইী। 
রাজ । তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? 

কি হয়েছে? 
রোছিত। আজ মা আমার উপর রাগ 

করেছেন। 

রাজ! | কেনরাগ করেছেন? 

চিপ 
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রোহিত। আমি বলেছিলেম, “আমি ছোট দুত। মন্ভারাঁজ! বাণভদ্র নামে সেই বনচররাঁজ 
ঘোড়া আর চড়বো। না, একটা বড় ঘোড়া কিনে এসেছে, চরণ-দর্শন গ্রার্থনা করে। 
দজাও,*-_ মা বল্লেন, “তুমি ছুঃখিনীর পুর” রাজা। আস্তে বল। 

রাজা । (স্বগত) এ শ্লেষ পুজ্রকে নয়_- [ দূতের প্রস্থান । 
ব্ামাকে। (প্রকাশে) আমি কালই তোমায় ব্দি। দেখুন মহারাজ, লামটা শুনে মনটার 
বড় ঘেড়া কিনে দেব। ভিতর বেমন ছা করে উঠলো। 

রোছিত। হ্যা বাবা, আমি রাজপুত্র, আমি রাত্া। কেন। নাম তো বেশ-বাণতদ্্র। 
ছুঃথিনী পুজ্ কেন হ'তে যাব? ব্দি। না মন্ধারাজ, ও বেটা নামে ওদ্, কিন্ত 

|. কাজা! রাণী বোধ হয়, তখন আর কাহারও কাজে মঙ্লবার। 

উপর বিরজ্ঞ ছিলেন, অন্তমনদ্থে কি বলেছেন। তুমি রাজা | যঙ্গলবার কি রকম? 
দুঃখ করে না-যাঁও, খেঙা কর গিয়ে, আমি 
রাণীকে বল্বো, তিনি তোমায় আর কিছু বলবেন ন! 

রোছিত। দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, 
ছে]ট ঘোড়ায় চড়বেো লা। 

রাআ | আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে। 
| রোহিতাম্বের গ্রস্থান। 

রাজা । আঁ রাণীর ছুর্জমু মান, একে তো 
সহজেই মান্িলী, ভার উপর কাল রাঝ্জে সংবাদটি 
পর্যন্ত দেওয়া হয় নি) আত আ।র রক্ষা নাই, তার 
সুঞ্রপাতও তো শুন্লুম | 

(বিদষকের প্রবেশ) 

রাঁডা| এস বন্য! চল, অন্তুঃপুরে যাই চল। 
কাল রাজের রাণী বাস্র-সজ্জা করেছিলেন, আমি 
অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি, আমার উপর 
কত জভিমাঁন করেছেন। 

বিদু। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ! মহারাজ, 
তবে আর বিলম্ব কেন--চলুন) ভাঁয়ারও ফলার, 
আমারও কাই, ভবে আমাদের হাল পেশাদারা প্রেম, 
তাই পেশাদাসী রকমের মান হয়েছিল) আর 
আগনাদের ছল সথের প্রেম, মাও সতের হবে। 
আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোপো হাড়ি। 
আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি) আমার হয়েছে 
হাঁতছড়ীর ব]বস্থ!, আপনার হবে ফুলের ছড়ার 
ব্যবস্থা) কিন্তু ঝামেজা! উভয়েরই সমান! আমি 
যা হু'ক এক রকম ঠ1৩1 ক'রে এসেছি, আপনার 
তো তা হবেনা । শাপনি শ্লোক-সমন্থা! যুখ্ত ক'রে 
নিন, আর সারে গামা সেধে লিন; প্রথমেই 
যখন অবণ্ডঠন টেনে দেবে, অমনই প্মুর্চ মরি 
মানমনিদ্ানং” তাঁর পর পদেছি পদপল্লব-মুদারম্ 1 

(দূতের প্রবেশ) 

রাজা । কি সংবাদ? 

ব্দি। মল্গসধাগ নাঙটি বেশ, কেন্ত এ মঙ্গল, 
বারেই বত্ত অবঙ্গল ) মঙ্গপবারে ম'লে একপোয়া 
দোষ, মগগলবারে যাঁরা নাই, ক্ষৌগ নাই, গৃহ- 
গ্রাবেশ নাই) লাধ-তক্ষণ নাক, একটা অব্নপ্রাশন নাই 
যে, ছুটে। ব্রাঙ্গণ-ভোজন হয়। 

রাজা । আ্ছা, তুম এত খাই খাই কর কেন 
বল দেখি? জামার তে! গুধাই হয় না। 

বিদু। মহারাজ! ক্ষুধার একমাঞ্র মহৌষধ হ'ল 
শনাভীব, সাক্ষাৎ জযাদিু আপনার তা লাই, 
গতরাং কুধাও নাইঠ আর আমি এটুকু বজায় 
দেখেছি, তাই শুধার জালায় ছটফট করি। 

(বাশওজ্রের প্রবেশ ) 

বাণি। অদধান মঞ্ছাবাঞ | 

রাজা | কি বাণশদ্র, খবর ভাল? 
বাণ! আরে শা রে বারা, একট বোর 

আসৃছে। হ1ন7্৫ কেউ তকে মারতে পারে নাঃ 
একেবারে ভটপাট করে এক একটা গাও ভুত্িনাশ 
কর্ডে। তুচপ-উিছস্ত সেটা মেরে দে। আজই 
চল্, ছাগি সাথে লিয়ে যেতে এলেছে। বোরা হে 
মহারাঁভ, যেন ধিউ ফেটে বারুচ্ে। কোর দশটা 
বাপের উরাদ হয়| 

রাঙা । বয়গ্য ! দেখ, আবার ব)!ঘাত উপস্থিত। 
মহারাণী সাধাশি! শ উত্কঠায় যাপন করেছেন, আজ 
প্রভাতে তয় মদনপুঙ্, তাতে দেখছি, উপস্থিত 
থ|নতে পারবে লা। প্রজার উপর উৎপাত, কোন 
কারণেই ভামি বিঃম্ব করতে পারি না। 

বিদ্বু। কেন মহারাভ, শীকারাঁদের পাঠিয়ে 
দিন না, শ্িঙ্জে কেন যাবেন ? 

বাপ। ও সেবোরা না পরে, বরাষ্তন, সে বোরা 
না| এতে। বোড়ো দাক্ত, বাদলপে বি কালা । ও 
বাব, কি আওয়াভ রে, যেল এফ শো নাল।রা 



৮ অমৃত-গ্রন্থাবল 

বাজে। লে আয় কেও পার্বে না, তু চল্বে রাজা, 
তু চঙ্গ। 

পাতা । আঁচা, তুমি যাও, শীত আমার রথ 
সজ্জিত করতে বল, আর পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী 
যেন গ্রর্ডত হুয়। 

বাণ। ভালা--তাজা।, 

| £শ্থ1ন 
পাজা। বয়), ভুমিও চল, "এখনই মুগয়ার 

যাঞজা করতে হবে। 

বদু। ও বাবা, গেআবার কি রকম! আবার 
আমায় কেন? বামুনের ছেলে পিবারাতি। বিচ্ছে 
আবছ্োর চট্চাই করেছি, আর ভোজন ক'রে লোকের 
ভ্তেরগণ্ডা পুরুব উদ্ধার ক'রে এসেছি, অনজশিক্ষা তো 
কখনও করি নি! 

রাজা । নাছে না, তোমায় অস্ত্রধারণ 
হবেনা। 

বিদু। তবে কি জানেন, যার একটা বিদ্যা! জান। 
আছে, তার সব কটাই আপনা আপনি নখদর্পণ হয়ে 
পড়ে। সত্যি সত্যি অন্্রবিভ শিক্ষা করি নি বলে 
কি আর বটিধানা কাটারিখানা ধর্তে গ্ৰানি না? 
মুগ-মাংসভোজনে আপত্তি কিছুমাজ্সে নাই) কিন্ত 
জীবছিংসা করতে বড় ইচ্ছা করি না। 

রাজা । আরে না না, তোমায় 
করুতে হবে না। 

বিদু। আর ভোঞজনের বিষয়টা [-- 
রানা । খাছ্প্রব্য সব সঙ্গেই যাবে, জার বলে 

ফলমূল তো যথেষ্ট আছে। 
বিদু। বনে? 
রাজা । মৃগক়্া কি গ্ীমোদ-কাননে হবে নাকি? 

অন্তঃপুরের ভিতরে হবে? 
বিদু। ও বাবা, বনে যেতে হবে? মহারাজ! 

আমায় তো! কোন দোষ ঘটেনি, তবে কেন অকল্মাৎ 
বনবাস দেবেন? 

রাঁজা| লা ছে না, তোমার কিছুমাজজ কষ্ট হবে 
লা । 

ব্রি যে জাজ্ঞাা) রাজ-আজ্ত। তো উদরস্থ 
করতেই হবে; কিছু ত্রাক্ষণীর যে অবস্থা দেখে 
এসেছি, একবার শ্রীচরশে বিদায় লা নিয়ে এলে 
আমার জস্মের মত বনবাস হবে। 

রাত । আবার বিদায় কি? একজন গ্রহ্ছরীকে 
দিয়ে সংবাদ পাঠাও । 

বিদু। আন্ছা, মানভগ্ন তো দৃনীর হ্থারা সম্পর 
হবে সা। 
টি 

করতে 

জীবহংসা 

রাজা । তবে শীঘ্র যাওঃ) আমি বনের সীমান্তে 
অপেক্ষা করুবে', তুমি কোন দ্রতগতি যান লয়ে 
আমার সত সেথায় মিলিত হয়ো, বিদস্ব করো না। 

বিদ[। বিশেষ প্রেমালাপের তো সন্ডাবনা 
নাই_বিলঘ্ব আর কি নিয়ে হবে? মাত্র পদপক্লাব 
দর্শন আর তুরিতে কদলী-প্াদর্শন। 

[ বিদুবকের গ্রস্থান। 
জা । মুগঞ্ার গ্রস্ত উত্তেক্ষনার সম্ভাবনাতেই 

প্রাণ উদ্লিত হুয়েউঠছে। আব!র বরাহ-শীকারে 
বিশেষ নিপুপতা, পমধিক শ্রমের আবশ্যক ) বাঁ- 
৬বনের অলস বিলাসে দেহ যেন জ্ড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। 
কি উৎসাহ-কি আনন্দ! প্রাসাদের বিধিবদ্ধ 
পাদবিক্ষেপ, অঙ্গচালন], বাক্যবিষ্ঞাসকে ক্ষণকালের 
হয বিদায় দিয়ে, কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও ৰা 
ক্রুতপদে বণ্টক-লতা৷ কর্তন করতে কর্তে উন্নত 
ব্পম হস্তে ঘর্খাজ-কলেবরে পশ্চান্ধাবন--দৃঢ় মুষ্টি, 
স্থির দৃষ্টি-- 

( পরিচারিকার প্রবেশ ) 

এই যে তুমি এসেছ ) দেখ, দেবীকে বল গে যে, 
কুণদেবের অনুজ্ঞায় জাগরণ-ব্রত রক্ষা কর্বার অন্ত) 
রাক্রিতে আমি অস্তঃপুরে যেতে পারি নাই) এখনই 
যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম-কিস্ত হঠাৎ বাণভদ্র 
সংবাদ নিয়ে এসেছে ষে, একটা হুর্দান্ত সরা 
সীমান্তের গ্রামাদিতে বিশেষ উৎপাত কচ্ছে, 
মীকারীরা তারে বিনাশ করুতে অক্ষম ) রজার কষ্ট 
আমার আর বিলম্ব করবার অধিকার নাই। দেবী 
ক্ষুণ না হন, আদি শীঘ্র প্রত্যাগমন করে মদনপুজায় 
উপস্থিত ছব। 

পরি । রাঁজাজ্ঞ| শিরোধার্যয। | প্রস্থান । 
রাজা। বন সম্মিকট) যোজিত রথ--কতই বা 

বিলম্ব হবে! 

চতুর্থ গর্ভান্ক 
অবপ্য। 

( বন্চরগণের প্রবেশ) 

(গীত) 
ঝব্ঝড়া ঝড় ঝরূঝড়া কন্কড়া ঝড় কড় কাড়া। 
বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাড়া দে তাড়া । 

লাঠি লাগা তীর তাগা, বাধা ভাগ! 
জাগা জাগা জাগা ঢুড়ে ঝোপ ঝোড়ে গাড়া ॥ 



হরিশ্চন্দ্র রা ন 

ভাল ভনইল গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা, 
হড়মুড় ছুড় ছুড় দৌড় ষণ্ডা বণ্ডা বণ্তা, 
ইারেরেরেরেরে রেরেভাঙগ মুণ্ডা, 

লাগ! ভাঙা খাড়া খাড়া খাড়া ॥ 

[ প্রস্থ।ন। 

(হরিষ্চন্ত্র ও সারির প্রবেশ ) 

রাঁজা। একিঃএ কি! আমার লক্ষ্য ত্রষ্ট) 
আমার বাণ--আমীর বর্শ! »একট] বরাহছ বিদ্ধ 
করতে অক্ষম! কোথায় যাচ্ছে-দেখি দেখি আর 
নাই! এ এঁ--এ-_না--না--না-এ কি মায়] | 
আশ্চর্য; আশ্চর্য্য! হরি+জ্জ্ের মুগয়া-ক্লান্তি। সঙ্গী 
লৌকজন তো কাছাকেও দেখতে পাচ্ছি না) 

সারথি। মছারাজজ। শীদ্ব শীঘ্, এ এঁ-_ 
রাজা । চুপ চুপ। | 

[ উভয়ের গ্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক 

অগণে)র অপর পার্থ 

বিদুষক। 

বিদু। বাতা তো স্খে রথে চড়ে এগিয়ে 
এলেপ, আমায় আজ্ঞা ক'রে এলেন যে, “তুরিত 
যানে এশে মিলিত হও ।” পাষণ্ড, জর্ববাচীন, 
বৃধংল কলহংল যানবাটাগ অধ্যক্ষ আমায় তুরিত যান 
দিলেন কি না--একটা ঘোড়া! আঁবার ঘোড়া 
বলে ঘোড়া, বিশ ছাত উচু ধ্ররাবত। আমার 
একশো! বিরাশী পুরুষের ভিশুর কেউ কখন এমন 
খেড়ার কাছে যাইনি, আর উনি সেই ঘোড়ায় 
চড়িয়ে দিলেন। ছেলেবেলায় মাঠে ফকরে ঘোড়া 
ধ'রে ঢের চড়েছি। বেশ মাটাতে পা ঠেকিয়ে 
তেমন আরামে যেতুমঃ পড়ে হাত-পা ভালবার ভয় 
হিল না) এ ঘোড়া এনে দিলে যেন একটা তাল- 
গাছ। যাহোক, এক রকম ক'রে ধরে-টরে তো 
চড়িয়ে দিয়েছিল, কপাল ভাঙ্গলো খেজুর-ছড়ি মেরে, 
ওল খেয়ে যুখধরৃলে যেমন হয়, ঘোড়াও তেমনি 
তিড়বিড়িয়ে উঠলো । ভ্রাছি মধুন্ুদন আর কি! গল! 
জাপটে প্রেম কর্তে গেলে কি হয়, ঘোড়ার গলায় 
আর আমার হাত-পাঁয় একত্রে জড়িয়ে যেন একটা! 
গোলামঘণ্ট হয়ে গেল। চিনে নিতে পারলুম না 
কোন্টা কি! খাবারের পুটলি তে! ঘোড়ার উপর 
তুলে রেখেছিল সত্য, কিন্ত খাই কি ক'রে? হাত-পা 

৯মস্হ 

সব আবন্ধ। যত দোষ সেই বিধাতার) যন্দি একট! 
ল্যাজ দিত, তা হু'লে বড়ই উপকারে আসতো! । 
লানগুল দিয়ে খাবার তুলে নিতুম আর খেতুম ; আর 
থখেতুমই বা কি--বনেও প্রবেশ আর তেঁতুলগাছের 
ডাল অড়িয়ে গিয়ে পপাত ধরণীতলে | বনের ঘোড়া 
বনে গেছে, এখন বামুনের ছেলে কাটা তেলে চ'। 
ভাগ্যে চিল বেটা দয়া ক'রে ফেলে দিলে, নইলে 
পাগড়িটে গিয়েছিল আর কি! একেই তো শরীর 
একটু আয়েসের হয়েছে, তার পর এই বনজঙ্দলে এই 
রকম করে ছোটাকি আমার পোষায়|! শ্রীচরণ 
দুখানি তো কাটা ফুটে ঠিক বেন কাটালের মত 
হয়েছে, তাঁর উপর সমস্ত দিন অনাহারে ? বাযুনের 
ছেলে বিঘোরে মার! গেলুম আর কি! এ চুলের 
বরাছ তো দয়া করে মরবে না! আহা, যেন 
বে'র কনেস্একবার দেখা দেন আর ফুল করে সরে 
পালান। না, কথাটা বড় ভাল লাগছে না, 
রাঁজার বিক্রম তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা 
বরাহ মারতে পাল্পলেন নাঃ এও কি একটা কাজের 
কথা! মায়া! মায়া! ছিরণ্যকশ্তপু না খধ্থুশৃঙ্গ কে 
এক জন রাক্ষস মায়ামৃগ দেখে ছুটে গিয়ে সমুদ্র-মনস্থন 
হয়ে ছিল, এও তাই? যা ঘটবার ঘটুক, আর এ 
রকম পোায় না। পেটের অবস্থা যে ক্রমে ক্রমে স-- 
গে মিরা হয়ে দাড়ালো । ভগবানের কৃপায় 
'হাটুনি গাছটি তো কম হয়নি, সেই ঘোড়া থেকে 
পড়ে অবধি কাটা ভেঙ্গে ভেঙে ছুটছি, পা ছুখানি 
তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে। (নেপথ্যে 
কোলাহল ) ও বাবা, ভাকাঁত না ভূত!| তা আমার 
আর ভয় কি? আমার সঙ্গে তকিছু নাই, থাঞ্বার 
মধ্যে প্রাণটুকু, তা নিয়ে তো আবাগের বেটাদের 
পেট ভরবে না। মর বেটারা, টেঁচিয়ে মরস্প্যত 
পারি টেচা। 

( কয়েক জন পেনিকের প্রবেশ ) 

এ যে দেখছি, আমাদেরই মহ।পুরুষেরা | 
১ম লৈ। এই যে মাধব্য ঠাকুর এখানে | রাঙা 

কোন্ দিকে গেলেন, দেখেছেন ? 
বিদু। তোমরা ত মন্দ লোক নও) সমস্ত দিন 

ব্রাহ্মণ অনাহারে রয়েছে, সে লব কথা গেল, এখন 
কিনা রাজা কোথা! গেল! 

২র-টৈ। বলি, আপনি তো তীর সঙ্গেই 
ছিলেন? 

বিদু। তোমাদের রাজাটি প্রায় একটি পাকা 
আতর বে, ঝুলিয়ে রেখেছিলুম | তিনি একটা 

মা 
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পোর্দিও পাষণ্ড অপোগণ্ড বকাগ যণ্ড একেবারে 

ছিমালয়বেগে অশ্বচালন! ক'রে দ্রুত গ্রস্থান। 
১ম-লৈ। চল ছে, এ দিকে চল। 
বিদু। ( ধরিয়!) যাঁও কোথা বাবা, ব্রাহ্মণের 

ছেলেকে এক। ফেলে কোথা যাও? আমাকে সঙ্গে 
ক'রে নাও। 

১মপে। আনুন না ঠাকুর । 
বিদু। তুমি তো আনুন না ব'লে বগা! ঠ্যাং 

বাড়াচ্ছ, আমি ও রকম ক'রে চলি কি ক'রে? 
দ'জনে ভুখান। কাধ দাও বাবা, ব্রাহ্মণের উদ্ধার কর। 

১ম-টো। নাও, এস--ভাল আপদ) 
| প্রস্থান । 

ইউজ 

বষ্ঠ গর্ভাঙ্ক 

অন্তঃপুর--উদ্ভান। 

শৈব্যা । 

শৈব্যা। মুগয়া করুতে গিয়ে এত বিলম্ব হবার 
কারণকি1 কোন কি বিদ্ব হ'ল? কিপের বিত্ব? 
তার পরাক্রষ তো জগতে কারও অবিদিত নাই। 
শুদ্ধ এক আমি তো তার গুণের পক্ষপাতী নই, 
অগতের সকল লোকই তর গুণের ও বিক্রমের কথা 
নিয়ে ধন ধ্চ করে। তবে কেন বিদ্বের আশঙ্কা 
কচ্ছি? শরীরের কোন অন্ুথ | তা হ'লে তো ফিরে 
আসতেন। তবে কেন এত কাতর হচ্ছি? নানা, 
অমঙ্গল চিন্তা কর্বো না, কুলদেবতা মহারাজকে 
সকল স্থানে রক্ষা করুবেন। 

(রোঁছিতাশ্বের প্রবেশ ) 

রোছিত। মা, আদ আচারের মুখে চমত্কার 
গল শুনে এলাম। 

শৈব্যা। কি গল্প বাবা? 
রোছিত। পরশুরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ 

নাকি সমস্ত পৃথিবী য় ক'রে কম্ঠপ খধিকে দান 

করেছিলেন। 
শৈব্যা। বাবা! দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর এ 

ভ্রগতে আর নাই। 
রোছিত। আচ্ছা মা, সমস্ত পৃথিবী দান. 

কল্পেন তো বাল কল্পেন কোথায়? 
শৈব্যা। দক্ষিণ সমুদ্র ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে 

সরিয়ে দিলেন, আর সেইখানে কুটার নিম্মীণ করে 
বাঁস কল্লেন। * 
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রোছিত। মা! তিনিতো বেশ লোক, বাবা 

কেন সেই রকম করে সমস্ত পৃথিবী দান করুন না। 

আমি বাঁণ মেরে জযুঞ্জ সরিয়ে দেব | কেমন, পার্বো 

নামা? 
শৈব্যা । (স্বগত ) কেন বুক কেঁপে উঠলো? 
রোহিত। মা] চুপ করে রইলে যে? 
শৈব্যা। বাবা] সেতো ভাগ্যের কথা। 
রোছিত। মা! বাঁবা কখন আস্বেন? 
শৈব্যা। ম্ৃবগন্ায় আর কত বিলম্ব হবে? 
রোছিত। ফিরে এলে বাবাকে বলবো, যেন 

তিনি ব্রাহ্গণকে সর্ধবন্ব দান করেন। আধ্য পরণ্ড- 

রামের কথা শুনে পর্যযস্ত আমার কেমন মনে মনে 

হিংসা হচ্ছে । তিনি ব্রাঙ্গণ হয়ে অনায়াসে সর্ব্বস্থ 

দান কর্তে পারেন, আর আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে 

পারবো না? 
শৈব্যা। 

ব্ইকি? 
বাবা, তুমি বড় হও, দাঁন করবে 

( পরিচারিকার প্রবেশ ) 

পরি। রাঞ্রকুমার আনুন, ভোজনের স্থান 

হয়েছে। 
শৈব্যা। যাও, অ।হাঁর করগে। 

[ পরিচারিকা ও রোহিষ্তাশ্ের প্রস্থান। 
এই বয়সে এই ধর্ম-গ্রবৃত্তি | জগদীশ্বর! পুর্ব 

জন্মের কত পুপ্যবলে এই অকলঙ্কচন্দ্র দিয়েছ, 
আপদে বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করো । 

( সখীগণের প্রবেশ) 

১ম সখী । মহারাণি। মহারাজের কোন সংবাদ 
পেয়েছেন? 

শৈব্যা। কোন সংবাদ পাইনি, তার আস্ঠট বড় 
ব্যাকুল হয়েছি। 

২য় সখী ।* এর জন্ত আর ব্যাকুল কি?এত 
আনা কথাই আছে, মেক্সে-মান্ুষের মন যেমন পুরুষ 
মানবের জন্য কাদে, পুরুষের কি তেমন হয়? 
আপনি তার প্রহ্া কাতর, তিনি তা একবারও 

ভাবেন না, মনের উল্লাসে মুগয়া ক'রে বেড়াচ্ছেন। 
৩য় সখী। না লো না, জামাদের মহারাজ 

তেমন নন। 

২য় সথী। কে কেমন, ভ1। কি যেমন তেমন 
করে বোঝা যায়? 

১ম সখী । আচ্ছা মহারাঁণি, মন্ত্রীকে ঝুলে 
কোঁন লোক পাঠালে ভাল হয় ন৷ 
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শৈব্যা। কোথায় 
আছেন, তার স্থির কি? 

২য় সথী। মুগয়া করতে গেছেন, তার আবার 
লোক পাঠান কি? 

শৈধ্যা। না লখি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে। 
১ম লখাঁ। দেবি, উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার 

মদনপৃজা স্থগিত রয়েছে, মহারাজ অকারণ বিলম্ব 

পাঠাব? কোন্ বনে 

করবেন না। আন্থন, আমরা উদ্ধোগ করি গে, 
তিনি শীঘ্বই আসবেন। 

সখীগণ।-- (গীত) 

ফুলবাণ | আমাদের মেরো নাকো ফুলবাণ। 

তোমায় কর্বে পুজা ধন্থুকধারি দিও না ধন্ুকে টান॥ 
সাঁজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়-নৈবেছ্য ক'রে, 
তোমার তরে দিব ধরে, বধো না কুমারী- প্রাণ ॥ 
জানি জানি হে অন্জ, নারী-গ্রাণে তব রঙ্গ, 
করে বালিকা-ব্রত ভঙ্গ, ঘু6ও তার অভিমান ॥ 

| সকঙ্গের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 

(মুনিকুমারগণের প্রবেশ ) 

(স্তব-গীতি ) 

মুনিকুমারগণ। 

ক্ষিতিতল-তাপং বাসর-যাপং স্থুবিছিত-সরসিঅ-হাসম্। 
গচ্ছতি মিছিরোখিলবসচোরো জলনিধি-তলরুতবাঁসম্॥ 
মিদ্বচ্ছায়্া সুললিতকা য়া, বিলসতি বিপ্নবিভাগে । 
মলয়-সমীরে! বহতি শ্ুধীরো গুঞিত-মধুকর-রাগে ॥ 
মুনিকুলবাল! জলমবিলোলা দর্দতি চ নবতরুমুলে । 
হরিরামোদে। মান্ুষমোদো, বিরতি সুবধুনী-কুলে ॥ 
বটহিস্তালে তালতমালে সুললিত থগকুলগানম্। 
হুমধুরতাঁনং লয়সন্তানং কলযতি বিভূমহিমানম্ ॥ 

| প্রস্থান। 

(যুনিকন্ঠাগণের 'গ্রবেশ ) 

করুণা । শুধু কি সলিল ঢালে লে তলায়। 
পাতাগুলি দেখ ভরেছে ধুলায় ॥ 
ডালে ডালে ডালে দাও সখা অঙগ। 
জুড়াক মল্লিকা হ'ক নুশীতঙগ॥ 

ধীরা। দিতে দিতে অল দেখ সখী হায়। 
পাতাগুলি যেন ছেপে হেপে চায় ॥ 
ধুয়ে গেল ধুল। সবুজের ঘটা। 
নবীন জীবনে কি নবীন ছট! ॥ 

করুণা । আতপের তাপে আহ। মরি মরি, 
সারাদিন ধ'রে শুকায়ে গুকায়ে, 
ললিত লতিকা মালতী আমার, 

* একবারে ষেন পড়েছে লতায়ে। 
আন ধীরা ঝারি, ধার দে না বারি, 
শুধিব তখন আমি তোর ধার। 

বীর! । শুন্ত মোর ঘট দূর নদী-তট, 
অল কোথা বল পাই আমি আর। 
ফোট ফোট ফুল আমার বকুল, 
দিতে হবে মেজে তলাটি লো ওর। 
ফেলিকে বকুলে যাই চলে কুলে, 
মরি কি সোছাঁগ করুণা তোর ॥ 

অখলা। ভামু যায় চলি তবু শঠ অলি, 
ছাড়ে না দেখ না ফুল-মধু-যায়! | 

টগরের দলে, দলে কুতৃচলে, 
ছি ছি ছিছি কিছু নাহি হায় 

করুণা! হৃদয়-ফুলে আসছে মধু 

ভাবছো কবে আ'স্বে বধু, 
তাইতে বুঝি সই অখলা, 
ধরতেছে! আজ অলির ছল]? 

অথল৷। এত করুণা কেন করুণ! 
আমার উপর তোর? 

কাজ কি মেনে সবাই জানে 
তোমার কপাল জোর। 

ফুটবে ফুল বাধবে চুপ জুড়িয়ে যাবে জ।ল!। 
আছে বর ধরুবে কর গলায় দেবে মালা ॥ 
সাজ হ'ল রঙ্গ কিলো ভোদের মালাপরা ? 

ফুলের মধুর ছলট1 করে বধুর কথা ধরা ! 
দেখ দেখ দেখ গোধুলিতে আকাশ গেছে ছেয়ে। 
ভূলিয়ে নাকি ঘরের কথা বরের নতা পেকে | 

(গত) 

ধাঁর]। 

মুনিকম্ভাগণ। 

কিব! ছায়া ছায়। ছাঁয়। অতি শ্ুশীতল। 
কিব। সুন্দর সিন্দর আভা শোতে নতস্তল ॥ 
আহ] বিমোহছন তানে ভাষাহীন গানে, 

কিবা নিঝ'রিনী ঝরে চঙ্গে কল কল কল।॥ 

আহা ধীর ধীর ধীর সমীর, 
পরশে মিছির তটিনীর নীর, 

॥ ্ 
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কাপে কাতর! কমলিনী আখি ছল ছ্ 
ভাপিত তরুতলে আলি আয় আয় ঢালি জল॥ 

(হরিশ্চ্্ ও পা9থির প্রবেশ) 

রাতা। আতা, শগার মন পরিকর £'৯| এ তো 
আমের উপক্) অদুগে তপস্ষিগণ ম্লান ক'রে 
যাচ্ছেন, এখাশে মুশিকন্তারা আশমতরুতে জল- 
সেচন কচ্ছেন, দেখে চক্ষু ভ্'ডায় গেল! দেখ সারি, 
বিনীতবেশে আশ্রম বেশ করুজে হয়। তুমি 
অন্চরবকে বলে দাও, কেছ যেন আমের পীড়া 
উত্পাদন না করেঃ সারমেয়াদি মুগক্ার উপকরণ 
যষেণ এত দুর না আসে, আম মুগের গ্ত্ি যেন 
কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না হয়। দুরে বথ 
রক্ষা কর, আমি একটু পরে যাচ্ছি। 

গপারথি। যে জজ্ছে। 
| গ্রস্থান। 

ধীনা। দেখ-দেখ, এ আশোকতলায় কে 
একটি পুরুষ দাড়িয়ে রফ্জেছেন! 

অথজ1। বোধ হয়, কোন তিথি হছবেন। 
করুণ! ! চল না এগিয়ে ফাই। 
অথলা | ( অভীপর জইয়া) মহাশয় আপনি 

কে? 
রাজা | পথশ্াস্ত পথক। 
করুণ!। আতঙিথি, আমাদের পরম লৌভ!গ), 

আনন জাতুন। কুটীরে আমন । 

রাজ] । (শ্গত) মুনিকছাগপের কি সবল 
গ্রকৃতি | ইহাদের আতিথ্য শ্বীৰার করা সৌভাগ্য । 
(হ্রকাশে ) চলুন। 

| লকের পস্থান! 

দ্িতীয় গর্ভা্ক 

আশরম-সারিধ্য। 

কামনক। 

কাম। শিবের তপহ্া।য় নন্দী তৃঙ্দী ছু'জন 
প্রহরী ছিল, আর প্রভুর তপন্তায় আমি একাই ছুই। 
চুপ চুপ! এই গাছ, নড়চো কেন? চুপ! এই 
হরিণ, আন্তে আন্তেয | বাবাজী একটা বিটকেল 
ব্যাপার না ক'রে ছাড়বেন না, এবার আবার কিছু 
খাবার দ্রব্য প্রস্তত করেন; গতবারের নারিকেলের 
মত /এবার একট! কিছু 'করেন) এই টুপ চুপ! 

4 

/ 

এবার বাবাজীর কিছু বেশী আড়ম্বরের ঘটা, বঙ্গ 
বিঞু। শিব একা ঠিনটে হবেন। মস্তরের চোটে 
তিনটে চঙুলী না চাঁযুণুণী বেদীর সামনে 
নাবিয়েছেন ) আর একটা দিন যদ্দি ভালয় ভালয় 
কেটে যায়, তা হলেই তো শিদ্ধি। আচ্ছা, আমি 
যে তার এতটা কার্ধ কচ্ছি, এই যে--দিন নাই, 
রাত নাই, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে পাছার! দিচ্ছি, আমার 
বিষয়ট। কিছু বিবেচনা কর্বেন না1 যা হ'ক একটা 
কিছু কনে দেবেনই দেবেন। কি হই? কুর্যা-ন! 
বাবা, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান--তা তো হচ্ছে 
নাঃ এ ইন্দ্র হওয়া যাবে। প্রচুর পরিমাণে 
পাখিজাতের মালা গলায় দাও, প্ররাধতে চড়ে 
বেড়াও, ননানকাথনে মুভি শৈবাঁদলের উপর আড় 
হয়ে পড়েখাক, আর অগ্গরাদের গান শোন। 

কিন্ত একটা ব্যাধাত আছে, সহশলোচন্টুকু বাদ 
দিয়ে ইন্দ্র হ'তে হবে| ইন্দ্রই হই আর বাই হই, 
বামুনে কপাঁটুক তো কোথাও যাবে না। এ দুটো 
চোখের জলে অস্থির, হাজার চোখের জল ঝনু ঝরৃ 
করে ঝরূলে তো আর রক্ষা নাই! গবাই চুপ 
আপনি--চুণ-_-কামন্দক চুপ! কিন্ত একদিকে গবিধা 
আছে?) ঠাকুর যদি তণ্ম করা বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন, 
একেবারে হাজার চোখে কটমটিয়ে চাইলে দৈত্যবংশ 
নির্বংশ | একেবারে ছাঁইয়ের দিন্ধযাচল। আচ্ছা 
এই এত কাঁল তো শিথ্যগিরি কর্লুষ-ভন্ম করাট। 
ক শিখতে পাগ্গি নি? একার পণীক্ষা কর্তে 
হবে! ও আবাগ একটা কে আলছে। 

(একজন সৈ্িকের প্রবেশ) 

টৈনিক। প্রণাম ছুই! 
কাম। টুপ! আশীর্বাদং সর্বানাশং মুণ্ডে বাং 

নসংশয়ঃ!, 
সৈনিক |* চমত্কার আশীর্বাদ! এখন বল্তে 

পারেন, এ পথে মহারাজকে আস্তে দেখেছেন? 
কাম। বাপুঃ এটা তো পথ নয়। 
সৈনিক । মহারা্কে কি দেখেছেন? 
কাম। কেতোমাদের মহারাজ? 

সৈনিক। আপনি আমাদের মহারাঞজজকে 
চেনেন নাঁ? 

কাম। কি করবো বাপু,--ছুর্ভাগ্য। 
সৈনিক। ছুর্ভাগ্য--তার জার সন্দেহ আছে? 
কাম। কি বল্লি বেল্লিক! আমি ভুর্ভাগয? 

আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ--তুমি ভাগ্যবান? 
সৈনিক | মহাশয়, রাগ করেন কেন? 



হরিশ্চন্্ | ১৩ 

কাম। এখনই রাগের দেখছ কি? আঁন-- 
করলে এখনই ভন্ম কর্তে পারি? 

সৈনিক। মহাশয়! আপনার নামটি জিজ্ঞাস! 
কর্তে পারি কি? 

কাম। আমার নামে তোমার প্রস্থোক্ছন? 
সৈনিক। তবে আপনি দাঁমাদের মহারাঁজকে 

দেখেন নি? 
কাম। না! আর ক্ষমা চলে না, এইবারে 

ভন্ম কচ্ছি ধাড়া। (চক্ষু তীব্র কৰিক্কা চাহিয়া ) 
কেমন, গ1 জালা কচ্ছে, চিড়বিড় কচ্ছে-- 

সৈনিক। আপনি ভবে মহারাজ হরিশ্চন্কে 
দেখেন নি? ূ 

কাম। কত ইন্দ্র চন আদ এখানে তৈয়ার 
হচ্ছে, তুমি বলকি লাহরিশ্ন্্র! আ আবাগের 
বেট।__ 

সৈনিক । 
কাম। 

তবে আসি--গ্রপাম হই। 
এস বাপু এস, জায়ে!ইস্ত, চপ। 

[ সৈনিকের গ্রস্থান। 
যাক--একটা গোল মিটলো । আজকের দিনটা 
কোন রকথে কাটাতে পাল্লে হয়! আর দিনরাক্রিই 
বা ফাড়িয়ে থাকি কি ক'রে? আহার-নিদ্রা বর্জন 

.ক*রে কি মানুষ টিকতে পারে? পারেন আমাদের 
গুরুদেব 7--তা উনি তে মন্ত্রষ্যের মধ্যে নন, উনি 
একট। কিস্তৃতকিমাকার 1 হাজার বতলর চোখ বুজে 
ব'পে রইলেন। বাঁবাজীর বোধ হয় এবার কিছু 
লোভের সঞ্চার হয়েছে! ভাল খাবার একটু ম্পৃছা 
হয়েছে। তা বাবা, ব্রজ্জাট। হও, বিফুটা হও, 
শিবট| আর কেন? কেবল গীতা আর ধুতুরার গন্ধে 
বরহ্গরন্ধ_, ফেটে যাবে যে। টুপ-_না, হ'ল না, 
পঙ্ঞানে থাকলে এ ছিভ থামবে না, একটু নিদর 
দিই। 

| গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
তপোবন। 

( বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্রিকুণ্ড, 
পশ্চাতে ছায়ারূপিণী জিবিদ্যা ) 

বিশ্বা। এইবার শেষ আহৃতি। *অগ্নিমীলে 
পুরোছিতম্।” 

বিদ্যা | কগ, কে আছ 
কোথায় । 

তিনটি অবলা আগ্ছি পড়িয়াছে দাস ॥ 
কেছ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরাঁয়। 
অনলা উদ্ধারে আসে! জীবন যেষায়॥ 

রঙ্গ কর, রক্ষা 

(হরিশ্চ্জর প্রবেশ ) 

রাজা । এ কি, আশ্রষে আীলোকের আর্তনাদ 
কেন? 

ঝিবিষ্কা। ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাপিছে হদক্ | 
অগ্নিমধ্যে ফেলে দিবে এই হয় তয় ॥ 

রাজা । একি! এ তদেখছি তপশ্বী। 
ঝিবিছ্যা! | স্র্য্যবংশধর কেছ নাহি বা ধরায়। : 

নছিলে রমণী কেন হেন ছুঃখ পায়? 
আপনে উদ্ধার কর বিপদ সময় । 
স্থযশ অপন্ত পুণ্য করছ সঞ্চয় ॥ 

রাজা। ( অগ্রসর হুইয়া ) ভয় নাই, ভয় নাই! 
আরে ভণ্ড তপন্বী, তোমার এই কার্য? পবিস 
তাঁপপবেশ পরিগ্রছু ক'রে স্বণিত অঘন্ত বীভৎস 
পেশাচিক কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি যেই হও, 
ইন্্র চত্ত্র বায়ু বরুণ হ'লেও আমার হাতে আজ 
তোমার নিস্তার নাই। স্র্য্যবংশীয় বাজার রাজ্া- 
মধ্যে জ্ীজাতির প্রতি অত্যাচার | বর্ধর ব্রাঙ্ষণ- 
বেশ ধারী, এখনই তোমার অপরাধের সমুচিত দণ্ড- 
বিধান করবো । 

বিশ্বা। কার এ স্পন্ধা। আমায় কটুকি, 
আমার বযজ্তে ব্যাঘাত ! 

তিবিচ্ঞা। হাঃ হাঃ হাঃ! হ'ল না, হঃল না| 
মনঘ্য এসেছে, কোধ হয়েছে, বিদ্ন হ'ল, সিঙ্ধ হ'ল 
না, চাও ভাঃ হাঃ! 

(ন্রিবিচ্ঞার অন্তর্দাল ) 

রাজা। এ! শত্য তপস্বী! 
তো চিন্তে পাচ্ছি না। 

বিশ্বা। কি, আমাক চেন না? 
জাতিস্বয়ংগ্রছণছুর্ললিতৈকবিপ্রং 
দৃপ্যদশিষ্ঠ-নুত-কানন-ধুমকেতুম্। 
্বর্গান্তরাহছরণ-ভীত-জগৎ-কৃতান্তং 
চাণ্ডালষাজিনমবৈষি ন কৌশিকং মাঁম্। 

সাজা । ( ম্বগত) সর্বনাশ! বিশ্বামিক্র | 
রাধে বিশ্বামিজ ! কারে কি বলেছি। (প্রকাশ্রে ) 
মহর্ষে! ক্ষমা করুন, আমি পর্বের চিন্তে পারি 
নাই। 

কে-আমি 
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বিশ্বা। কি, প্রশ্র্য/-সদান্ব-দর্পিত শক্রিয় 
সসাগর] ধরার দণগডধারণ ক'রে তুমি বিশ্বামিরকে 
চেন না? | 

রাজা! না তপোধন, স্রীলোকের আর্তনাদে 
আমি ব্যথিত হয়েছিনুম, তাই কর্তবোর ভাড়নায় 
গ্রকৃতি স্থির রাখতে পারি নাই। স্বধশ্ম পালন 
করতে গিয়ে শাসন্বাক্ প্রয়োগ করেছি, ক্ষমা 
করুন। & ৃ 

বিশ্বা। স্বধর্ম-পাঁলন! ব্রাঙ্গণের গ্রতি, তপস্বীর 
গ্রতি কটুক্তি কি ধরিয়ে বর্শা স্বধর্দশাশ্বধর্শ | 
কমে ধর্ম: ? 

রাজা। দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষজিয়ৈ: 
সহ । 

বিশ্বা। তাল, কাকে দান করতে হয়, কাকে 
রক্ষা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 

হয়? 

রাজা! গুধবান্ ব্রাহ্মণকে দাঁন, তক়্ার্তকে রক্ষা 
এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ। 

বিশ্বা। বেশ ! আমি কি তোমার মতে দাঁনের 
পাঞ্জা? আমি কি তোমার কাছে গুণবান্ ব'লে 
প্রতীত? 

রাজা। সেকি তপোধন! আপনার মত 
গুণবান্ আপনার মত দানের পাত্র আমি আর 
কৌথায় পাৰ? এমনকি সৌভাগ্য করেছি ষে, 
আপান মার দান গ্রহণ করবেন? 

বিশ্বা। ভাগ, আমার বিদ্যা ও তপস্ত।র অনুরূপ 
কিঞিৎ দান কর। 

রাজা। আমি আপনার কাছে অপরাধী, আর 
আপনার আমার গতি এত অনুগ্রহ! 

বিশ্বা। বাকৃছটায় প্রয়োজন নাই, কি দান 
করবে কর। 

বাতা । আমার যথাপর্ধস্ব আপনাকে দাঁন 
করলুম। ধনজনপূর্ণা এই পৃথিবী আপনার চরণে 
অপণ করলুম। 

বিশ্বা। স্বপ্তি! তুমি দাতা বটে। কিন্তু 
দানের যত্কিফিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবহযক, নতুবা দাঁন 
নিশ্মাঙগ হয়। 

রাজা | অবশ্ঠ, ্হম্র স্বর্ণ দিব। 
বিশ্বা। উত্তম--কিন্তু সাবধান! দেখ যেন 

দত্তাপহ্থারী হইওনা। সমস্ত পৃথিবী আমার, তা 
জান? তোমার নিজের দেছ, পুজ ও স্ব-পত্বী তিন্ন 
আর তোমার কিছুই নাই! রাছকঝ্োষে ধন-তু যা 
কিছু আছে, সমস্তই আমার । প্রজাবর্ণের যে সকল 

সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার 
নাই। 

রাজা । ভাল, আদ হ'তে এক মাল কাল 
অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক, 
আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে দিব। 

বিশ্বা। কিন্তৃম্মরণ রেখ আমার রাঁজেয তোমার 
বাস নিষেধ। 

রাজা। ভাল প্রত, ভাই হবে, (শ্বগত) কাশী 
তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কাশী বাস করবে] । 
( প্রকাশ্তে) একবার কি পুরপ্রথ্শে করতে পাব? 

বিশ্বা। কারণ? | 
রাঙা । পর্ধী-পুক্রকে সঙ্গে নেবার অন্ত) | 
বিশ্বা। আপত্তি নাই । 
রাজা । ভগবতি পৃথিবি! টব্ধন্বত মনু হ'তে 

আস্ত ক'রে সকল স্থ্যবংশীয় গাজারাই তোমায় 
পালন করে সুযশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমুন 
সৌতাগ্য কারও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীণ পুণা কারও 
ছিল না, এমন গুণবান্ পাজ্রও কেছ পান নাই যে, 
তোমাকে দান ক'রে কৃতার্থ হন, বংশগোরৰ বৃদ্ধি 
করেন। লোভ সংবরণ করতে ন। পেরে তোমাকে 
পরম গুণবান্ ভপন্বিকুলগোৌরব বিশ্ব(মিত্রচরণে 
সমর্পণ করলুম, অপরাধ ক্ষমা করো বন্থমতি ! 
প্রপাম চরণে। 

বিশ্বা। গচ্ছ গচ্ছ নৃপশেষ্ঠ শ্বধর্মন্ূপাজয়। 
শিবশ্চ তেইধবা! ভবতু মা সন্ত পরিপদ্থিন 2] 

[ উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

+ অরণ্য। 

_অলধর সিংহ ও শমপিংহ। 

জল। আশ্রম থেকে চ'লে গেছেন, রথও নাই, 
তবে কোথায় গেলেন? 

শড়। অবশ্ত রাঁজধানীতেই 
করেছেন, আর কোথায় যাবেন? 

জল। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবেন কি 
রকম! টক, মৃগয়া-শেষের ভেরী তো বাজ্জেনি ) 
আর আমাদের রাজা বিফলমনোরথ হয়ে মৃগয়ায় 
ক্ষান্ত দেবেন? 

শভু। ক্ষান্ত না ছয়েআর করবেন কি? শীকার 
দেখতে পেলে তো তাকে লক্ষ্য করবেন? বরা 

প্রত্যাবর্তন 



হরিশ্চন্দ্ 

'॥ অর্ধেক বন চক্রে দিয়ে শেষে একেবারে অদৃস্ত হয়ে 
গেল। আমরাও বিস্তর অনেষণ করবুম, কৈ, আর 
দেখতে পেলুম ? আমারও ক্রমে সন্দেহ হুচ্ছে। এ 
মাধব্য ঠাকুর যা বললে, তাই বা হয়-_মায়া। 

অল। শভ়ুসিংহ, তোমার পৃষ্ঠে তৃণ, কটিতে 
তরবারি, বীরকার্ধেয মায়ার্দি কুসংস্কার থাকা 
অনাবশ্তক। অবস্থাই বরাহ আর কোন ছু্্মতর 
বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ 
মারা পশ্চিমের এ পার্বত্য ভূমিতে গিয়ে 
পু চল, আমরাও একবার সেই দিকে 
যাই। 

( ব্দুষক ও অপর লৈন্গের প্রবেশ ) 

বিদু। কি জলধর সিংহ, আবার কোন্ দিকে 
যাঁওয় যাচ্ছে? আমি তো একেবারে দিগ্িদিক্ 
হারিয়ে বসেছি। 

শভ্ভু। সেকি, আপনিও কি তবে মহারাজের 
জে নাই? 

বিদু। কি রকম দেখছো? 
শ। তাই কো, আপনি জানেন না, মহারাজ 

কোন্ দিকে গেছেন? 
ব্দি। আবার কোন্ দিকে যাবেন? মৃগয়া 

হয়ে গেল, রাত্রধানীতে ফিরে গেছেন। 
অল। বরাহু খধ হয়নি, রাজধানীতে ফিরে 

বাবেন। এমন হ'তে পারে লা। 

বিদু। বরাহ বধ হয়নি, তার চৌদপুকষ বধ 
হয়েছে । আমি ব্রহ্মশাপ দিস্কেছি, তুমি দেখ গে, সে 
বাশায় গিয়ে ব্ধ হয়ে নিশ্চিন্তে আহারাদি কচ্ছে। 
চল চল, রাজধানীতে যাওয়া যাক, সেইখানেই 
মহারাঁজকে দেখতে পাঁবে। 

জল। ভেরী বাঞ্জলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল 
না, এক রথ নিয়ে বাজে ফিরে যাবেন ?' 

বিদু। আরে, আমি না জানলে কিবল্ছি? 
শভৃ। তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন? 
বিদূ। আবার শুনবো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে 

যানযোগে জেনেছি। উদ্রের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী 
াছেন ভে? আন ? তিনি কুগ্ুলী পাকিয়ে উঠেছেন, 
মাচড় দিচ্ছেন, আর দেবী ক্ষুধেশ্বগী বলছেন, গৃছং 
গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তাতে বুঝ! যাচ্ছে ষে, রাজা আগে 
বাগে গেছেন) নইলে আমার প্রাণ টান্বে কেন? 
বশেষ সেখানে দেবীর ম্দন-পু্জা স্থগিত রয়েছে, 
মধিক বিলম্ব হলে মহারাণী দশভুর্া হবেন-- 
ল চল। 

১ 
১৫ 

জল| না, মহারাঞ্জকে আর একটু অন্বেষণ 
ক'রে না দেখে যাওয়াট! ভাল হয় না। 

বিদু! তবে যাতে ভাল হয়, তোমর। কর, 
আমার লঙ্গে ছুজন লোক দাও, এক রকম পাঞজা- 
কোলা কোরে নিক্মে ঘরে পৌছে দিকৃ। 
জল। আঁচ্ছ' আচ্ছা! আন্গুন, আপনি ক্লান্ত হয়ে 

থাকেন, আপনার যাবার একট স্ৃবিধ! ক'রে দিচ্ছি। 
| সকলের প্রস্থান । 

গারাহাররানাংা ভারারারদারার 

পঞ্চম গর্ভীঙ্ক 

রাজাস্ততপুর | 

হরিশ্ন্জর ও €শব্যা। 

রাজা]। দেবি! এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজ 
গ্রজা, রাতধর্খ, কোন তাবনাই আর নাই। 

শৈব্যা। তবে কি মহারাজ রোছিতাশ্বকে 
যৌব্রাজ্যে অভিধিক্ত করতে সংকল্প করেছেন? 
আহা 1 রোছিতান্ আমার সিংহাসনে বসলে 
রাজসতাঁর কি অতুল শোভা হবে। পুজের মস্তকে 
রাঁজমুকুট দর্শন অপেক্ষা অধিক আহলাদ--অধিক 
গৌভাগ্য আর কি আছে? আর আপনার উপদেশে 
বাছা! আমার এই ল্বয় হ'তে রাজকার্ধ্য শ্বয়ং নির্ব্ধাহ 
কর্তে শিখবে 1 

রাছা। যৌধরাঁতযে অভিষিক্ত করবে! 1-- 
রাঞ্জ্য কোথায়? আমার রাজ্য নাই! মস্তকে 
রাজমুকুট নয়--রোছিতাশ্বের কোমল কণে তিক্ষাপাত্র 
দিতে উচ্ভত হয়েছি। 

শৈব্যা। কি, কি মহারাজ! কি বলেন? অমন 
অমঙলের কথা মুখে আন্ধেন না। 

রাজ । মঙ্গল কি অমঙ্গল জানি না] যা কার্ষ্য 
পরিণত হয়েছে, তা মুখে আনতে দোষ কি দেবি! 
বিশ্বামিজ্জের নাম অবশ্য শুনেছ ? 

শৈব্যা। বিশ্বামিআ | সেই ক্ষত্রর তপস্বী? 
রাত । এক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি 

বিশ্বামিত্র 
শৈব্য। তার পর? আপনি কি সেই 

মহাতেজন্বী খধির রোষানলে পতিত হয়েছেন? 
হা! ধণীপালক ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় সু্ধ্যবংশই 
কি ব্রাহ্মণের শাপ প্রদানের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্রে? 

রাজা । দেবি! শাপ, শাপ না--আমি তাহার 
অনুগ্রহ লাভ করেছি! তিনি কৃপা করে আমার 
নিকট পৃথিধী গ্রহণ করেছেন। 



১৬  অমৃত-গ্রন্ঠাবলী 

শৈব্যা? পৃথিবী দান! রাঞসিংহাজনে তপস্থীর 
কি গ্রায়োজন ? তবে কি ভিক্ষায় লসাগরা ধরালাতের 

লোভেই বিশ্বামিভ্র ধন্ুর্ধাণের সহিত আপনার 

পৃদ্ররাজ) বিপর্ন দিয়েছিজেন ? 
রাজা । দেপি, দেবি! আতিমানে আত্মবিখুত। 

হয়ে! না। ৃ 

শৈব]া। উদ্িগ্র হবেন না হারা, শেব্যা 
ক্ষিয়াণী, রাঁজবীণী, আপনার মহিধী। যেরমণী 
বিশ্বজয়ী পুজ গ্রব করতে পারে, সে পৃথিবী-দানে 
কাতর হয় না। আমি জ্ঞাপি যে, ধরণী ক্ষজিয়- 
সন্তানের ক্রীড়ার বস্ত, মে ইছা হেলায় দান, হেলায় 
গ্রছণ করতে পারে, কিন্ত আমি এও বুঝতে পারছি 
যে, মহারাথ এ স্থলে কোন কৌশলে-- 

রাজা থাক দেবী, যা হয়েছে, ত। হয়েছে, 
আমাদের আর প্রথানে তিল থাকবার অধিকার 
না&7) এপ, তোমাকে অর রোহিতাশ্বকে তোমার 
পিজালয়ে রেখে আমি বিশবশবরের রাজ্য বার।ণপীতে 
যাই। 

শৈব]| পৃথিবীনাথ! ত্রাঙ্গণের পরিতোষ- 
বিধানের আন্টি প্ুতথ্থিবী দান করেছেন, কার 
পরিতোষের ভন্ত ধ্থগড়ী ভ্যাগ করবেন? 

রাজা | অভিমশিশি আমার! তোমায় কি 
পরিত্যাগ করছি? [প্রয়ে! টিক্ষকের সঙ্গে 
কোখায় যাবে? 

শৈবা1 নাথ আঁমি মতিহ্থীনা অবলা, কিন্তু 
পতির সঙ্গে যেকেব্গ রাজসিংহাসনেই বসৃতে হয়, 
এমন শাস্ব তে! কোথাও শুনি নি। রাজলদ্মী এসে 
তো আর আমার পিথিতে লিন্টুর পরিয়ে দেন নি? 
চলা, যাকে ইচ্ছা বরণ করুন না, আমি ধাকে বরণ 
করেছি, তারই কাছে থাকবো । 

রাজা । আ'দগিণি! রাজবাল। গাজরাণী হয়ে 
আজ কেমন করে দুঃখ সহা করবে? 

শৈব্যা। যিনি রাঞ্জোশ্বরকে তিক্ষার ঝুলি 
বহনের বল দেবেন, তিনিই তার দ্াশসাকে তার 
পদসেব। করতে শিক্ষা দেবেন। মৃহার।জ! কেন 
বিন্বৃত হচ্ছেন যে, আদরিণী হই, অভিমানিনী ইউ, 
রাজবাণী হই, উশ্র্ষ)শালিণী হুই, সকলই আপনার 
অধ্ধী1জতাগিনী ব'লে। আজ যদি আপনি ইন্জরত 
পেতেন, আমি শচীরপে পারিজাত হার পরে 
আপনার বামে বস্তেম। বিধাতার নিয়মে যদ 
আপনার ভিক্ষা করুতে হয়, তবে আমিই আপনার 
সহচন্ী ছয়ে করম্ক বহন করে বেড়াব। হিমাচয়- 
নন্দিনী অগজ্জননা পতির সঙ্গে যোগিনী সেজে 

কাঞ্চনকায় ভ'্ম-ভূবিতা করেছিলেন। 
জানবেন, আমারও সেই মহাণশক্তির অংশে জন্ম। 
পুথীনাথ ! পুরুষের বল তীর সর্বশরীরে বিভক্ত, 

কিন্ত রমণীর পমগ্ত বল তার হুদয়ে। 
রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! তুমি কি আমার 

সেই শৈব্যা? আমার কুন্থম-হছার-ভারবহনে কাঁতরা 
শৈবা? আমার কথায় কথায় অভিমানিনী শৈব্যা? 
আমার আদরিণী গরবিণী শেব্যা? 

শৈব্যা। ই| নাথ, আমি সেই শৈব্যা। তুমি 
আদর করেছিলে, তাই অধদরিণী? ভূমি অভিমাম 
সয়েছিলে, তাই অতিমাঁমিনী) তুমি গরব্ বাঁড়িস্সে 
ছিলে-তাই গরব্ণি] আমার আদর, গরব, 
অভিমাঁন। লোঁছাগ, পবই তোমার অচ্ঠ, তোমায় 
নিয়ে] তোমার সঙ্গে পঙ্গে আমার সবই থাকবে। 
তুমি আঁদর করে আমায় চন্দন মাখাতে, আমি চন্দন 
মাথতেম না, তোমার আদর মাখভেম 1 আদরে ধুল। 

মাথিও, আঁমি সেই সোহাগে ভোঁমার আদয়ই 
মাখবো। 

রাঁভা। কোথা বিশ্বামিঞর |] এস, দেখ দেখ, তুমি 
কি শামান্ত এরর্ধ্য নিয়েছ 1 দেখ, এসে দেখে যাও, 
তুমি হছরিশ্চন্্রকে কাঙ্গাল করতে পার নাই। কিন্ত 
কৌন্তভ-লঞ্িত ওদ্ব হ্রিশ্চজ্রের বক্ষে শোভা পাচ্ছে, 
কোন্ কমলার কমল! তাঁর হৃদয্-শাগর আলোকিত 
ক"র্ছে, কি ক্সিলোবছুর্জত, কি অসীম প্রেমের রাজা 
সঙ্গে লয়ে সে তোমার ছার-মুত্তিকাঁর পুথিবাঁ ত্যাগ 
ক'রে যাচ্ছে- একবার দেখে যাও । 

যত কিছু আছে সুখ এই ধরলে, 
সকল নখের সুখ ভাষ্য] ভাল হ'লে ! 
ল্লেহ-হীন। কুব্চনা নারী ভাগ্যে ষাঁর, 
জীবনে লরক-জবাল। সদ। ভোগ তার। 

শৈব্যা। মহার্ঘ! যাক্ার কি 
আছে? ' 

রাজ] | বিলহ্ব!_না না গ্রিয়ে, পরগৃহ যত শীঘ্র 
ত্যাগ করা যায়, ততই শ্রেয়। চল, এ রাঞ্জবেশ- 
ভূষায়ও আমার আর অধিকাগ নাই, এ গুলিও ত্যাগ 
ক'য়ে যেতে হবে। 

শৈব্যা। বুঝেছি-মহারাক্, বুঝেছি, এ রদ্ধা- 
লক্কার এখন আমার নয়ূ। 

রাঞা। গ্রিক্তমে | 

বিলম্ব 

রাজরাজেশ্বরি ! সর্বন্ব 
আমার! কেমন ক'রে তোমায় আমি ভূষণহীনা 
দেখবে! ? 

শৈব্যা। একগাছি অমূল্য রত্বহার আজ থেকে 
আমি দিবানিশি পরে থাকবো; এস মহারাজ, 

মায়াজ্ | 

কে সর 

! 
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হয়িশ্চ্ | ১৭ 

পরিয়ে দাও। (রাজার হস্ত লহস্কা নিজের গপদেশে 
বেন ) 

রাপা। দুঃখের এত পুরস্কার! অগদীশ্বর | 
ন্নেছের পারিজাত দেখাবার জন্য -সঙ্থামুভূতির অমৃত 
পান করাবার জগ্ই কি তুমি দুঃখের হন করেছে? 

পৈব্যা। নাধ! চল, রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিতে 
হবে। | 

রাতা। এঁ--প্ অ।র এক কীটা। 
শৈব্যা। আমার কোলছাড়া ক'রে বাছাকে 

লিংহাসনে রাখলেও তো! আমার যন মানবে না। 
মারা! যেখানে আমার পতিপুজ, সেইখানেই 
আমার রাজ্য। | 

রাঁজা। বিশ্বামিত্র! অযোধ্যা রহিল, রাঁজলশ্দী 

হরিম্চজ্জ্ের সঙ্গে চল্লো। 
| উভঙ্বের প্রস্থান। 

ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক 

শযে।ধ্যা-শবাঁঞ মতা । 

(বিশ্বামিঞ্জ। মন্ত্রী, কামন্দক ও অমাত্যগণ ) 

বিশ্বা। তোমাদের কারও কিছু আপতি আছে? 
মন্ত্রী। আমরা পুরুষান্ুক্রমে সুর্ধযবংশের অঙ্নে 

গ্রতিপালিত। মহাঁসাজ হঙিশ্চজ্জ আপনাকে সর্বশ্থ 
দান করেছেন, আমি আপনাকে মহারাজের সম্পত্তি 
মধ্যে গপ্য ক'রে থাকি । রাজরি! বিনা বৃত্তিতে 
আপনি আমার সেবা পাবেন! 

অমাত্যগণ। রাধে! মন্ত্রী মহাশয় আমাদের 
সকলের মনোভাব জ্ঞাত করেছেন। 

বিশ্বা। হ্যা হ্যা বুঝেছি, ষে হরিস্চন্্' এক কথায় 
সমস্ত দান করতে পারে, তাঁর কর্শচারী'ছিলে তো? 
এখন ছ,পুরুষ বেতন না নিলেও পায়ের উপর পা! 
দিয়ে চল্বে। ্ 

১ম-অ | ছিজ্বর! অপরাধ মার্জনা করবেন, 
্বার্থত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃশীমায় আবদ্ধ 
নয়। দেখুন গিকে, মন্ত্ি-পুক্র গ্রতিভাকুমার পিতৃ- 
আজ্ঞা স্বহত্তে ভাণ্ডার খুলে দিক্েছেন, বোঁধ হচ্ছে, 
এতক্ষণ কোধাগার শূন্য হু ল। 

কাম। আ্যা-রাজকোধষ? 
বিশ্বা। আ$ঃ1 স্থির হও, কামন্দক | বুঝতে 

পাচ্ছ না, রাঁজমন্ত্রী অতি মহামুভব। 

১ম-৩ 

১মএ | খধিবর] যথার্থ আজ্ঞ। করেছেন) 
মন্্্দেব কল্পনা করেছেন, কুটার নির্মাণ করে ত্রঙ্গ- 
চর্যযাবলম্ছনে রাজলদ্দীর সেবা করবেন। শ্টভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি যে, মঞ্ত্রিবরের হৃদয়ের কিয়দংশ 
ষেন আমরাও পাই। 

বিশ্বা। তোমরা সকলেই সাধু! ভাল, আজি- 
কাররাজকাধ্যকি আছে? 

২য-অ। ধুমধ্বন্ শ্রেঠী তার প্রতিবেশী এত! 
কর লাধুর উদ্ভানে অনেক বৃক্ষার্দি কর্তন ক'রে নষ্ট 
করেছে। তা'র আপাত যে, এ পকল বৃক্ষাি ঘন 
হওয়ায় তা"র শয়নকক্ষে বাযু-গ্রবেদ্দের ব্যাঘাত হুয়। 

বিশ্বা। কিকিবুক্ষ? 
কাম। আর ৬যাতে কাকের বাসা ছিল কিন? 
২য়-আঅ। আম পনস শাল ভাল তমাল হিস্তাল 

খজ্ভীর নারিকে ল-- 
বিশ্বা। কি, নারিকেল বৃক্ষ | আমার স্থ্ট আব- 

বৃক্ষ। এতো নর্ছত্যার পাতক। ৃ 
কাম! গুরুতর অপরাধ! গুরুতর অপরাধ! 

প্রভূ, এ পাপের প্রায়শ্চিত দ্বাদশ মাল কাল কোন 

বিন্ববৃক্ষে আরে!ছণ ও লক্ষ বিন্বপন্ত্র-চকধন। আর 
সর্বাঙ্গে প্যাট-প্যাট ক]াট ক্যাট কাট। ফোটান। 
আর ভ্রিশ বৎসরের অধিক নক্, এমন একটি বিস্যার্থী 
সুত্রাঙ্ষণকে চাতুর্দগ্ত করান অথাৎ চার মাসকাল 
প্রত্যহ মধ্যান্নে জললপান করান। 

বিশ্বা। স্থির হও, স্থির হও | অপরাধের শান্তি 
এক বত্পর শ্বশুরগৃহ্থে বাস ও নাগগ্কগণের 
অছোরাজ্জ উপবাস। আর নগরমধ্যে ঘোবধণ। করে 

দাও, যে নীরিকেল-বুক্ষ ছেদন কমবে, তার শত 

ব্রহ্মছত্যার পাতক হুবে। 
২ম্-অ। বন্থমিআ নাঁমে এক ব্যক্তি কিছুদিন 

পূর্ব একটি পো্যপুজর গ্রহণ করেছিল, সম্প্রাত তার 

একটি গুজ্র অন্মেছে, এখন বিবন়্ কিরূপ ভাগ করা. 

যাবে? 
বিশ্বা। এতে! দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, মগু- 

দেখতে ছবে। আমার যোগাদির বিস্তর ব্যাঘাত 

দেখছি। দেখ মন্ত্রী, আমি দেখছি যে, প্রত্যহ 
রাজকার্ধট করা আমার সুবিধা হবে না, আমার 

নামে তুমি রাজকাঁধ্য কর) যেখানে কোণ সনোছ 

হবে, তুমি আমাকে সংবাদ দিও। 

(নেপথ্যে কোলাহল) 

নেপথ্যে। আর না, আর শা, যেখানে ছুচক্ষু 

যায়, সেইখানে যাই চশ। 
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বিশ্বা। কিসের কোলাছপ? 

মন্্রা। গজাবর্থ রাজধানী ত্য।গ ক'রে রাজার 
অনুগরণে প্রবুত্ত' হয়েছে, জন্তবতঃ ভা'রই 
কোলাহুল। 

বিশ্বা। পুথ্যশ্লে।ক দাতা হছরিশ্জ্র কি আমায় 
তবে গ্রাজাশুগ্ঠ রাজত দান করেছেন? 

(সেনাপতি জঙগধর শিংহেয প্রহেশ ) 

অল। গ্রভূ, প্রণাম চরণে । 
বিশ্বা। তুমি কে? তোমার গ্ীয়োভল ? 

মগ্রী। ইনি মনছারাজ হ্িশ্চান্জ্রর গ্রধ।ন 
সেনাপতি । 

অল। মহারাজ হরিশ্আ আমার অন্পনতা, 
লেই অন্নদাত!র অনুদন্ধানে যাব, তাই মন্জী মহাশয়ের 
আদম ল'তে এসেছি । 

বিশ্বা। আগ্রা মহাশয়ের অতি] তবে আমি 
কেছ নয়? তমি জান, তোমাদের রাজা আমায় 
সর্বশ্থ দান করেছেন? এবাজত্ব আমার, তোমরা 
আমার অধীন প্রথা মাঝ) হিগ্ষের ইচ্ছামত 
কেন কার্য) করবাদ তোমাদের অধিকার নাই | 

অল। মহারাঞ্ণ হাসন আপনাকে সম্প্ত 
দান কগেছেশ সত্য, এ সাতত্ব আপনা, তাও পত), 
[কন্ত গ্রতাগ ইচ্ছা উপর তার কোন আর্ধকাঁর 
ছিল না। গর ইচ্ছা দান করতে ভিনি পারেন 
শা। শ্রাজার যদ ইচ্ছ। না হয়, তিশি কি বপ- 
পূর্বক রাজে] বাস করাতে গায়েন? 

বিশ্বা। তুমি কি করতে ৮৩? ম্মরণ থাকে 
যেন, এই অশ্ুলিচ় আজ রক ধারণ করেছে ঝ'লে 
ধহ্ুশ্চালনার পুর্ববস-স্কার বিশ্বৃত হয় নাই। 

অগ। আপার পুর্বসংকার থাকতে পারে, 
কিন্ত জটাবক্কলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষ আয়ের অংস্কার ময় |, 

বিশ্বা। বিশেষতঃ যখন মেই জটাযন্পধাগটুর 
কটান্ষে শাভ্রঃকুল তন্ধ হয়। 

জল। বড় কষ্টে যেব্রক্মতেজ সঞ্চয় করেছেন, 

কেন তায করবেন? আবার তো পাঅদ্ওধারণের 
প্রযাসী হয়েছেন, রাজনীতির বুটচক্কে আগ্রয়- 
অনকে নিখ্যাতন করবার ব্যবস্থার তে! অপ্রতুল 
নাই] 

[স্ব । তোমার বাক্য বিপ্রোহোতেজ ক, 
[বিদ্তরোহীর শান্তি প্রাণদণ্ড। 

জল। “ক বলে বিশ্বামিজ্রের হয়ে দয়া নাই? 
দয়াময়, দয়ামক়, তাই করুন, শীঘ্ব আমার প্রাণদণ্ডের 
আজ্ঞা দিন, তা হ'লে এদদ্ধনয়ন' বাজচক্রবস্তাঁ 

ছরিশন্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না । রাবি! 
সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত 
স্থান। 

বিশ্ব।। ভুমি প্রাণের ভয় কর না? আচ্ছা, 
তুমি যথেচ্ছা গমন কর। 

জল। গ্রণাঁম। | গ্রস্থান। 
বিশ্বা। মন্তি! তোমার আর কিছু বজ্জব্য 

আছে? 

মন্ত্রী। জাত! না, আমন আর বক্তব্য কি? 

বিশ্ব] উত্তম, আমি তোমার গ্রাতি সন্থষ্ 
হজেম। আব্ধ।নে কাছতাযয কর, সময়ে লময়ে 

এলে আম তত্বাবধারণ কারে যাব। আক দেখ, 
অতিথিশালা, পাঙনিধাস, আতুর-জাশ্রম গভৃতির 
গ্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখো । রাজকেোখে যে 
সমস্ত অথ সঞ্চিত আছে, তার যেন কিছুষত্ ব্যয় 
ন)হয়। তুম অর্থশাস্ত্রে ছপপ্তিত, তোমাকে এ 

সম্থন্ধ। বিশেষ উপদেশ দেওয়া হিশাখোজন। মনে 
রেখ, রাজকোষের অর্থ খাছ্ছার বা অপর কাহারও 

নগন্ব এয) প্রাঞ্জাবর্থেদ উপকাসলসাধ,ই ফাঞ্চকোষে 
অর্থসঞ্চষধের উদ্দেশ্য । আমি এখন চং্গর। আজ 
ভতগ হকি । 

| কাঁষন্দক ব্যস্ীত অকলেন প্রস্থান । 
কাম এক এক বেটা আআ যেন কেউটে 

সাপ? চক্র ধ্েই আছে। ছ'।স খেতে না দাও, 
বেটাদের সমান তেজ এইবার হযে এসেছে, 
আনানের ঠাকুর একেবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, 
একেবারে শিশ্গুল শা কানে ছাড়বেন না। মা বাবা, 
রাত করা হশ না, ঠাকুর বুঝে জুঞ্ডেই আমাকে 
রাজা করেন |ন, এ বেটার্দের উপর জদ্দারি করা 
আমার মত আজেোট।ল-হগীতকী-খ্গো বাযুনের 
কাজ ? তবে যি গুরুদেব ভস্মলোচন ক'ছে দিকে 

[পংহাপনে নাসিষ়্ে দেন, তা হ'লে এক রকম রাজ্য 
কত্তে পাগি)' ও দিকেও ভলোয়ারের খাপ খুলবে, 
আমিও এ দিকে চে!খ কটমটাচ্ছ-আর একেবারে 
ভল্ম! তায় পর ছাঁইগাদার উপর ধসে রাত 
কপি । ও হয় না, হ্য় না, ও কেমন হয়না; যদ 
হ'ত তো তগবান্ কফি আর কযতেন না; ও যার 
যা, তিনি ঠিক ভাগ করে দিয়েছেন। দিব্য কুশ 
তুলবো, তাল পাড়বো, গাই দুইবো, আর চকু খেকে 
উদরকে ব্যোমষানে পরিণত করবো, বেশী হেঙ্গামা 
পড়লে ও ব্রহ্ধান্ত্র তক্ম ৭রা টুকু রইল। 

| | প্রস্থান । 



উরি 
হরিস্চজ্ ১৯ 

তৃতীয় অস্ক 
প্রথম গর্ভাস্ই 

বারাণসী--প্থ। 

€ বক্ষণগণের প্রবেশ) 

দুখিয়া। বলি ও শীতল মিশির, ম্হারাঁছের 
অনেক বিলম্ব হচ্ছে না? এখনও একটা হাঁভী- 
ঘোড়ার দেখা নাই, তৈজসপত্র এসে পৌগায় নি, 
এর পর মহারাজ হরিশ্ক্্ কখন শিঞ্ধে এসে 

পৌছিবেন, তার (তা স্থির লাই । 
শীতল । তাই তো! আমি বলছিলেম, আর 

তিনি এপে পৌছিলেই তো কার্ধা শীগ্র সমাধ! হয়ে 

যাবে না, পুথীনাথের দান শেষ হ'তে সাত দিনই 
নেয় কি এক পঞ্চ নেয়। 

অচল । তা হুক, আমরা ঘ1টওয়াল, আমর 
আগে পাব, কি বল ফেকু ভাই? এরা আরতির 
বাঁমুন, এদের আনাই অন্যায়; এদের ষ। পাঁওন- 
ট1ওনা, তা মনরে বাসই পাঁবে। 

ফেক ' যাক ভাই, যার বরাতে যা আছে, তাই 
পাবে, কাঞ্িক্ীতে কাজ নাই । আনি বলছ্রিঃ বরং 
চল, তততঙ্গণ কামাখ্যার রাণীদ কাঁলীবাড়ীটে লেরে 
আলি । শীতল শিশির যা বাল্প, তা ঠিক, এখানে 
এখনও ঢের দেবী আছে । 

অচল । কামাখ্যার কালাবাড়ীতে গিয়ে এখন 

কি করবে? ববুযা মারা ব'লে দেছেন হে, 
সেখানে পকাঁলে কেবল সধব| কুষারীর বিদায় হবে। 
আমাদের ব্র-চ্মণদের যাক্ছু দেওয়া থোওয়া আস্ত 
হবে, সে তিন প্রহরের পনর । 

| ফেকু। শুন অচঙ্গজজী, অযোধ্যাব্নায়কের দান 

পাবার জন্ত এমন কণবে দাড়িয়ে থাকণটা আমার বড় 
ভাল লাগছে না। তার বাগণশী আসবার কারণ 
তো শুনেছ? সমভ্তভ পৃর্থবী বিশ্বামিজকে দিয়ে 
এখানে আসছেন। উপস্থিত হু'বামাক্স তাঁর কাছে 
হাতটা! পাতে আমার কেমন লজ্জা! কঙ্ছে। 

অচল। ফেকু! ঘাটওয়ালী তোমার কাজ 
নয়। জনা কচ্ছে! আমরা যদি হাত পেতে দান 
না]! নেব, তা হু'লে যাঞ্জীর উদ্ধার হবে কিসে? 
কাশীতে আসাই তো দান কর্তে, আর কি পুণ/ বেশী 
আছে? আর অযোধ্যানাথ বিশ্বামিজ্রকে রাঁঞ্জাই 
দান করেছেন, তা ঝলে তিনি একেবারে নিঃন্ব হয়ে 
কাশীতে আসবেন না। সেবারে মনে নেই, পঞ্চনদের 

যে ভুঁইয়া রাজা এখানে দণ্ড নিতে এলো, লেও তে! 
পাঁশা-খেলায় সর্বন্য হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিলনা 

তবু তার সঙ্গে এককোটি সোনা ছিল, আর 

অঙছরতই বা কত! 
শীতল। হা হা, বড়লোক গরীব হ'লেও যা 

থাকে, ভা অন্টের পর্বত | মহাঝাঁজ হুরিশ্চন্দ্র ভিখারী 
হয়েও ধা সঙ্গে আনবেন, তাতে দশটা] কামাখ্যার 

রাণীকে কিন্ত পারবেন। আমি ঘাটে ডিঙ্গী ঠিক 
করে রেখেছি, মছারাঁজকে বলে তাঁর এক জল 

লোক শিয়ে আমায় ও-পারে যেতে হবে। 

ফেকু। কেন? 
ম্তল। কেন--ছ্ধান না? আমি কি কাশীতে 

প্রতিগ্রহ করে মহাপাতক করুবো 1? ও কাট! 

আজ পর্যযস্ত আমার দবাযা হয় নি। মহারাজের 

ছু'ছাার পচ হাজার যা ইচ্ছা হয় দেবেন, লোক 
আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে স্ইেখানে তা দিয়ে 
অ।সৃবে। তবে শামি নেব, ডিশী ভাড়ার দামড়ী 
অ।মি নিজে দেখ) কাশীতে দান গ্রহণ! প্রতিগ্রহ! 

স্পজা আমা হতে হবেনা! 

( বটুকের প্রবেশ ) 

বটুক। অয় বিশ্বনাথ! জয় মহাখীরজী | কেও 
ভাই শীতল মহারাজ, আচ্ছা তো হো? আরে ফেকু 
ভাই, এক আধ বিড়ি পান তো মালাও। কেও, 

অযোধ্যা নরেশ শা পৌছা? 
অচঙ্গ। না, এখনও আসেন শি, আমর] তারই 

গুপেক্ষায় রয়েছ) তুমি কি মনে করে? 
বটুক। দন পুণুতো কু5 হোগ।? 
শীতল। তাহবে) তা বটুকঞ্জী, তুমি আর 

আমাদের উপর ভাগ বসাতে এপে কেন? বিশ 

পচশ-খানা বাড়ী করেছ, সোনা-টাদির়ও অভাব 
নাই, তে!মর আর ভিক্ষে করাটা ভাল দেখায় না। 

বটুক। হাঃ হাঃ হঃ1 আরে শীতল ভাই, 

ব্রাহ্মণক1 ধরম ছোঁড়েগা 1? শাশীষ কর্কে দো এক 
দাদড়ী মিল যাঁয় তো ছোঁড়না নেই চাহিয়ে) কুছ 
ন] ছোয় ভাঙগ থানেকাভি খঃচা তে! হে। যাগা-- 

(ছরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোছিতাশ্বের প্রবেশ ) 

এই লেও ভাই, ফিন কাঙ্গাল অ। গিয়া, পরদেশী 
ছোঁগা। কেও রে তুর্কাহাসে আতা? আরেবাঃ 

বাঁ বাঃ, জেরার বি লাক, বাচ্ছাতি লায়্ো। তেরা 
লালচ বড়া ভারি দেখেরে? অযোধ্যা-নরেশ . 



২০. অমুত-গ্রন্থাবলী 

ফরিশ্ন্দ্র আঁতে হে, জরু-বেটা লেকে দান লেনে 
আয়া-বাঃ বাঃ! 

রাজা । আপনারা কি হরিম্টান্দ্রর নিকট দান 
পাবার প্রত]াশায় এখানে অপেক্ষা করুছেন? 

ফেকু। ভাই, পুথীনাথ হরিশ্চন্দ্র বল! যিনি 
হোচ্ছা় সসাগরা ধহ] দান ক'রে গৃহত্য।গী হয়েছেন, 
তাঁর নাম অমন ক+রে বলতে নাই। 

বটুক। 1, এ মরদোঁয়া বড়ে লম্মে লঙ্গে বুলি 
চালাত।, পৃথীনাথকো পাঁশ দান যডিনে আয়া আর 
কম্ধতেছে কিন্ত! হগিশিনত্র তেরা বাবাকা 
কাদার | মারে থাগড়। 

ফেরু। থাক থাক বটুকজী। ? 
ও ফ্ষি কথ কইতে জাঁনে। 

রাজা । বিপ্রগণ | আম ভোমাদের দস, 
চরণে 'গণাথ কার। কিন্ত আপনারা বৃধা আশায় 
সময় নষ্ট কর্ছেন। যাকে আপনারা পুথথীনাথ 
হদ্গিশর্দ বলছেন, সে এজটি কপর্দকও দিয়ে 
আপনাদের চরণের লম্মান রুধ্ষা করতে লমর্থ ছবে 
না। বোধ হয়, আপনারা শুনেননি যে, তিনি 

যখাসবদ্ব রাঁজধি খিশবামিঝের শ্রীচরণে উৎপর্ণ 
ক'রে বারাণসী বাস করতে ইচ্ছুক ছয়েছেন। 

শীতল। কেন কেন? তুমি কিছু পথে দেখে 
এলে নাকি ? রাজা এখন কত দুরে আছেন? সঙ্গে 
হাঁতী খোঁড়া [ক খুব বেশী নাই? কখানা ২ 
আছে? 

রাজা | হগিশ্চন্রর অঃ, এখ নাক, স্্রী-পুক্ তিন 
সঙ্গে অহ) সাথী নাই, পরিধান বন ভিন্ন অগ্ত সন্বল 
নাই। 

বটুক। আরে কো জী, ভালা এ ক্যা? 
দেখেছে] ফেকু, এ প্রদেশীয়া কো বাচ্ছিকো আঙলমে 
কযা ঝমকৃতা দেখেছে? বেওরে আগেপে আপনে 

দান পুীনাথ সে মালালে কর আৰ হামঙ্োককে 
তাগাতা ছো--ঝুটা! 

ফেকু। (শ্বগত ) তাই তো, এ শিশুটির অঙ্গে 
তে] বন্মুল্য অস্কার সব দেখছি! আ মরি মরি, 
বালকের কি শুনার রূপ! আর এ বিদেশী পুরুষের 
তো কাঙালের আকুতি নয়! (প্রকাশ্রে) তাই 
বটুকদ! যা বড্োছেন, তা কি সত্য? তোমার পুজ্রের 
অঙে যে জঙঙ্কার,। তা কি রাজা হছরিশ্চন্দ্রের নিকট 
ভিক্ষা করে পেয়েছ? 

শৈব্যা। (শ্থগত ) হা বিশ্বনাথ! আদ কাশী- 
বাসীর! রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী ঝলে সম্বেধধন করছে, 
এই আমায় শুনতে হ'ল! এই প্রথম। 

ওয়ার লোক. 

বটুক। কেও বাচ্ছা, মতিয়া হার তোমকো 
কান্ দিয়া? 

রোছিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে 
সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা ক্রি পৃথিবীর লোক 

নও, পৃর্থীনাথ হরিশ্চন্্রকে চেন না? 
অচল। টক--কোঁথায় নারাজ ? 
গোছিত। সে কি? এই যে তোমাদের 

সামনেই | 
রাজা । বাবা! বাবা! 
সকলে । অঁযা,কৈ কৈ? (সঞ্লে সতৃষ্ণভাবে 

চতুর্দিক দর্শন ) 
রাজা । (শ্বগত) আর গোপনে ফল কি? 

(প্রকাশ্তে ) কাশীবালী বিপ্লগণ। ব্যস্ত হবেন না, 
এ ঘালকেই লোকে পুর্বে হরিশ্ন্ত্র বোলুতো। 

সকলে । (সচিকতে ) আয, সেকি 
শবীতল। নিথ্যা কথ!। 

অচল। অপস্ভব।| 

বটুক। দেল্ লাগি' 
ফেকু। রোসো রোসো--ভাল কোরে দেখ 

দেখি, এই তেজঃপুঞ্জ আকুতি কি ভিথারীর ? 
অন্নপূর্ণা র এ গৃবর্ণ-ছায়া কি কাঙ্গালের ঘরে শোভা 
পায়? এই গ্রফুল্প কষল-কৌরক কি কখন গৌমক্- 
হুদে প্রস্ফুটিত হয়? আমরা এতক্ষণ অন্ধ হয়েছিলেম, 
তাই ভল্মাচ্ছাদিত বন্ি -দীনবেশী রাজশ্র চিন্তে 
পাসি নি! 
রা কহে ভাই সচ কছে ছো! দেখো 

দেখো, বাঁলকক] ললাটমে রাজটাক1 জল র্ছ্হ্যায়। 
পৃথীনাথ! কাশীবাশ] ব্রাহ্মণকা আশীয লেও-+ 
সর্বত্র ছয় রছে! 

সক । আয় রে! অগ্ন এছে! জয় মভারাজ 

ইরিন্জ | ২ 
বটুক। অয় রাণীতীক অয়! অয় কুমারতীকি 

জয়! 
সকলে। জয়! রানীজীকি অয়! আয় কুমার- 

ভীকি জয় | 
রাজা । শৈব্যা, আর তো! রাভমুকুট ললাটে 

লাই) এস, ত্রাঙ্গণগণ-চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে গরণাম করি । 
( সকলের গ্রপাম) 

বিপ্রগণ। যখন বিশ্বামিজ্র খাষির চরণে সর্বস্ব 
উৎসর্গ করে স্বী-পুজ সঙে রাজ্য হ'তে বিদায় গ্রহণ 
করেছিনুম, তখন বুঝতে পারি নি। এখন বুঝাতে 
পারছি, কার্গাল কাকে বলে, দরিদ্রের কি মনে!- 
ছুঃখ! হরিশ্চন্জ্রের জীবনে আজ এই গ্রথম প্রার্থীকে 
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নিরাশ করতে হল! আপনারা দান গ্রহণ করে 
আমায় রুতার্থ করবার অন্ত আশায় অপেক্ষা 
করছিলেন, আমি অতাগা একটা হরীতকাী দিয়েও 
আপনাদিগের পুজা করতে পারুম না। 

শ্বীতল। আ্যা সেকি? তবে কি মহারাজ সত্য 
সত্যই সর্বশ্ধ ত্যাগ ক'রে এসেছেন? কথার কথা 
নয়-পত্য সর্বন্ধ! একবারে নিংম্ব, মহারাজ | 
আপনি তবে কিন্ূপে কাশীবাল করবার সঙ্বল্ন 
করেছেন ? 

রাজা । দেব! শুনেছি, অন্নপূর্ণা রাজধানীতে 
কেছ উপবাসী থাকে না, সে জচ্ঠ দুঃখ নাই, আমি 

হয আপনাদের আশায় নিরাশ কর্পুম, য! আীবনে 
হয় নাই, তা হ'ল, গ্রতাশী ব্রাঙ্ষণকে প্রত্যাখ্যান 
করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার হদয় দগ্ধ হচ্চে | 

রোহিত। কেন বাধা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা 
দিন না) এই তো আমার অন্ষ্কার রয়েছে, মা 
অচ্ঙ্কার ত])াগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, 
আমার তবে এতে কাঞ্জ কি? 

শৈব্যা। ও হে! সো, বাছা রে | 
রোহিত | কেদ নামা, আর তো আমি রাঁজ- 

সভায় যাখ না, এখানে অলঙ্কায় কে দেখবে? বাব 

সমন্ত পৃথিবী দ্রিলেন, আর আমি গায়ের এই সামান্ত 
অলঙ্কার কান! দিতে পারবে! না? আমন আর্য! 
আপনাদের ধার ষা ইচ্ছা, এই খুপে নিন। 

অচল । রসো রসো- আমি আস্তে আজে 

নিচ্ছি। দেখ শীতলত্ী, মতি হার একছুড়] 
আমার। 

বটুক। অচল ন্রিবেদী1 হুটকে খাঁড়া রহো। 
কুমারজ্ঞী! আপকো বচনপে হাম লোক খোপ ছো 

গিয়া, আশীব করে, আপ পুথ্থীনাথ হো! যাইয়ে। 
আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হছামলোক কোই নেই ও 
পরশ করেগা। ্ 

ফেকু। বাঃ বাঃ বটুক ভাই] মহারাজ | 
আপনার এ দশ! দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে, 
তা জানাতে পারি না। আপনি ম্ুন্ধ হবেন না, 
জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাঁই, 
আমর]1বিন! দানেই আপনার চায় দানবীরের দর্শনেই 

(বিশ্বামিজের গাবেশ ) 

বিশ্বা। ইস্! দাত] হরিম্চন্জের জয়! আবার 
এখানে কি দানের ঘটা লাগিয়েছেন ম্হাঁরাঁজ? 
এখনও আমার দক্ষিণার খণ পরিশোধ হয় নাই, 
অথচ গোপনে ধন এনে কাশীত দাতা হচ্ছেন? ও 
দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দালে পুণ্য নাই! 

রোহিত । মুনি! বাবা তো কিছু আনেন নাই। 
মা বাবা ছুক্ষনে আপনাদের গায়ের গছনাগুলি 
পর্যন্ত দিসে এসেছেন । আমি আমার এই গছনা- 
গুলি শ্রাঙ্ষণদের দয়া ক'রে নিতে বলেছিলুমঃ তা 
এখন আশি বাঁছপুজ্র নয় ব'লেবুঝ গুরা আমার 
দান গ্রহণ করছেন না। 

ফেকু। ন! বাধা, তাঁমি চিরদিন কাজপুজর) তা 
বলে কোন্ পাষাণ তোমার ওই কোমল অঙ্গ থেকে 
গহন!গুলি খুলে দিতে পারে ? 

বিশ্বা। বলি শ্োহিতাশ্ব,। কার অলঙ্কার দান 
করছিলে? ওগুল কি তুষি কুবেযের ভাণ্ডার অয় 
ক'রে এনেছে? তোমার পিতাই তো ওগুি তোমায় 
দিয়েছিলেন! তবে ওগুলিও এখন কার ? মহারাজ 
তো দেখছি পুজরকে বেশ স্তাশিক্ষিত করেছেন! এখন 
ওগুর্গি কি নিজে হাতে করে দেবেন-না আমিই 
নেখ? 

ফেকু। আয, একি! এই কিবিশ্বামিত্র খষি 
নাকি ? ৃ্ 

বিশ্বা। এখনও বিলম্ব করছেন যে? রোহিত, 
এ দিকে এস, দাঁও--দাশ তোমার অলঙ্কার দাও। 
( অলঙ্কীর উন্মোচিন ) 

ব্রাঙ্গণগণ। ধিক ধিক ধিক রছে! 
বিশ্বা। কি,আমায় চেন না? 
বটুক। নেহি, আপকেো কাডজৈরব পচান্তেছে, 

হাম কেয়া! জানেগা। আপখাযষহ্ায়? 
বিশ্বা। হ্যা ।- তুমি কে? 
বটুক। হামভরষ্ট-চগ্ডাল! আপ যস্তপ খুবি 

ছোয়, ব্!ছণ ছ্রোয়, তব আজপে ব্রাহ্গণত্ব ছোড়কে 
হম চণ্ডাঁল ভোগা, জষ্ট হোগা! ! আপ ষগ্চপি স্বরগমে 
ধায়, তো! বিশ্বনাথ-আীকো। চরণ পাকড়াকে হাম 

কুতার্থ হয়েছি। জয় দাত! হুরিশ্চন্্র মহারাজ ! নরকমে স্থান মান লগা! আপকা হাতমে বিজলী 
]  সকলে। অয় দাতা হরিশ্চন্্র! গির্ত নেছি, আথগে লোহছ নিকাল্তা নেছি 1? এছি 

রোছিত। না না, আপনার] গঞ্ছনা নিন, নৈলে ফুলকা অঙগমে অস্কার উতার লেতে হো 1 ছোঃ 
বাবার মনের ছুঃখ যাবে না, আমারও মন কেমন 
[করবে। 

সকলে। 

ছোঃ ছোঃ! 

বিশ্বা। দেখ, আমার সঙ্গে বাচালতা ক'র লা, 
জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়! অভিসম্পাতের ভয় রাখ না? 
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ফেকু । কিসের অভিজম্পাত ? রাছধি-- ফে 
যন্জঞেপবীতের তেকে আপলি এত অ.ন্যালিল কুচ্ছেনঃ 
তা আপনায় আয়, অং আমাদের মাড়গর্ডের 

শ্বতব) আধুনিক ধপ31ত ধন 
ব্যব্ভার বরেশষথাধ ভাঙন 

সম্পাত প্রদান করেন এ] 
বিশ! | শরির হও । তোমাদের সত শাজ- 

বিচার বইবাঠ সময় আমার নাই। 
শীতল না, এখন কচি ছেলেটা 

গলাটা টিপে ভারখ!না বাজুখানা নেবার 

খাষব্র আমি আপনার লা দেবঙগার কর 
বাহযাট। দেশ, সি কবজ পঃছি না। 
* বিশ্বা। শু ভ্রাহ্মণ 1 বুঝছে। না ষে ভোয!দের 

ক্ষরত্ঠ আজ তেমাদগকে বিশ্বাফারের কোগানল 
হতে রঙ্গ কগলো। মারা কি ট্/ভিয়ে ঈ।ডিয়ে 
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কথ!য় কথায় অভি- 

আক্টার 

লময়। 

বেশী 

এই পরছপনের অভিনয় দেখবেন, না আপনার 
অগগীকৃত দিপা দিয়ে আমায় অবসর দিবেন? 

রাজা । দেখ 

বিশ্বা। আর কি? আপনি খবী হয়েও কি 
দিন গণনা করেন নি, আজ যে আপনার গর্থিত 
এবম।স পুর্ণ হাল! আমি বলকাসী তণস্থী, 
আপনার রাজের কোন সাধু মঙাঞ্ছন নই যে,খাণপঙ্জ 
লয়ে নি যাঙায়াত করবো; আপনি খপ 
পরিশোধ কারে শভ্যপালিন করবেন ক না, স্পট 
কনে বছুন | 

শীতল । চস ভা, 
-দানপাঠী ভ্রঙ্গণ! এখানে উপস্থিত থেকে 
মহানুতক ধর্ধাআ বাহবির আহমেধ্যজ্ঞ দেখা 
আমাদের উদিত নয়, আমাদের হৃদয় শ্ুদু-ঙ্গতি 
মই ধন্দবীর রাভবিন ভহ্কার অত্ানিষ্টী দেখলে সে 
শ্ লিয়ে বাথ। পায়, পর্ব চক্ষে জল আলে। 

আমগা শুদ-আতি শুদ্র 

ফেকু। হ্যা ভাই, চল, উপ:স্থত থেকে রাঁজ- 
রাজেশের এ অপমানাকাজাতভা দেখা যায় না। 

বটুক। কহিয়ে খষঢাজ, পুর্থীনাথ ক্যা সত্য 
কিয়? 

বিশ্বা। শাল শ্রধর্ণ দশ্দিণ দেবর সত্য করে- 
চেন, দাসণ। ভিন্ন দান তো নিজ হয় লা। 

ব্টুক। কপ করকে হামরা সাথ চলিয়ে, হাম 
আপকী বাধন দে দেগা। 

কর দিঞ্জিয়ে। 
বিশ্বা। বটে] তুমি যে এক জন রাজচক্রবস্তা 

তিধারী দেখছি । 
বটুক | হামরা কেয়াবিশ্বনাথকা ধন। 

পৃর্বীণাথকে খণসে মুক্ত 

বিশ্ব । তা বেশ বেশ, যা দেবে, মহাযা্জকেই 
দাও, শক নিতে বল, আমি গন হাতেই দক্ষিণ! 

গঁহণ করবো | 

বটুক। রেশ) আপকা স্ার্যবংশকা অঙ্গ 

মেরা বাপ দাদা নে ব্ভৃত খায়া, অন্নদাঁতা, গীবকা 

অর্থ লেনেসে আপকো সরম নেই হোগা । 
রাজা । (স্বগত ) বিশ্বনাথ! কে বলে, তোমার 

গগতে দয়া দাই? সম্দ্রয়তা নাই? পরদুঃখকাত- 

রতা নাই ? দানগ্রহী ভিক্ষুক ব্রান্গণ আমার নিকট 

যৎকিঞিৎ ধ্রতযাশ!পন্প হয়ে এসেছিস। (স্ এখন 

নিজের বষ্টার্জজত ধন-্দিয়ে আমায় এই ঘের বিপদ 
থেকে রক্ষা কতে উদ্ভত। 

[বশ্না। মছারাজ, ভাবছেন কি? 

পুণ্যে কাশী ভিখারীও দাতা হয়ে! 
ব্রহ্ম হরণ করে ব্গতণক খণ পরিশোধ করুম 

ফেকু। নর্নাথ ! আমাদের তি তন্মকুন ভূন, 

বটুকতীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ কারে আপনি খাপমুক্ত 
চন, আমরা আপনার অয় জয় কারে বিদায় গ্রহণ করি। 

বাজ; দ্বিজ্তর | আপনার অজ কক টা 
গাম মন্দ মনে শনুভব করছি, কিন্ত জশীবাদ তিন্ন 
আপনাদের শিকট অন্যাকছু পইণে তো আমাদের 
তধিকাঁর লাই, বিশেষ, উদরান ভিই আজিয়ের অস্ত 
কিছু গ্রতিগ্রাহ দবিদ্ধ। 

'অংপনার 

0৬৭ নিন, 

ব্রঃহ্মণগণ। লাক্ষান্ বঙ্গ! আলীক্ষাঙ ধর্ম! 

ফেকু। নরেশ! একথার উপর আমরা আর 

কি বলবো | উঃ, এই কষ্টেও ধান্মিকের ধম্ম বিচলিত 
হয়না। চল কটুক, আমরা যাই, যে কষ্ট লাঘব 
করৃতে পারুকো না, তা দেখবার পয়োজন নাই । 

বটুক। চল, নকনাথ | কাশীাঁজ করনে ছোঁ়, 
গগীব ব্রহ্গণ কো দে মোকাম হায়--আপহিক। 
মোকাম দ্ভাণিয়ে। আয় ধর্শধর চণিশ্ন্ত্রকী অক! 

গকলো'। জয় ধঙ্গবীর হগিল্চ তুর অয়! 
| শ্রন্ধণগণের গ্রস্থান। 

বিশ্ব! । ধর্দচীর | এখন ধন্ধ দক্ষ কর। আ্াবকরা 

ভোমার জয়গান করে আমায় তো বিলক্ষণ 
শ্েঘ করছে$ আপনি কি আমাকে লোক সমাজে 
তিরস্কার করবার জগ্ভাই দান করেছেন? 

রাত্া। তপোধন! এতে দাসের অপরাধ কি? 
বিশ্বা। না না, অপরাধ কিছু নয়, এখন দাক্ষণা 

দিন, আমিই অপরাধমূজ হয়ে যাই। 
রাজ|| শৈব্যা! কি করি--কি হবে| নিছ্ধের 

সঞ্চয় না বুঝে কেন প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম | ওঃ টি) 

থণ--| কি ভয়ানক শব্ধ শৈব্যা! 



হরিশ্চক্দ্ 

টৈব্যা। মহারাজ! আমর] তিন অনে মিলে 
খবিবরের সেবায় নিষুক্ত হ'লে কি এ খণ পরিশোধ 
হবেনা? | 

বিশ্বা। মহারাণি! আমি ফলমূলাছারী বনবাসী 
তপস্বী, আমার দাঁসদাশীর প্রয়োজন? বিশেষ 
রাজদাল পালন আমার পাধ্যাতীত। 

রাক্া। ভবে কি হবে! কিরূপে আপনার 

খণে মুক্ত হব, আপনিই আমায় যুক্ত দিন। দেখছেন 
তো কামার কিছুই নাই। রাঞমুকুট বর্জন করেছি, 
ধহধরণে ধনাহঃণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে, 
অআতিতে কিয়” ভিক্ষাও নিষেধ। আমার কিছু 
নাই, (কিছু নাই! কি হবে, কৌঁথায় ধন পাব? 
িরূপে খণ পঙিশোধ করবো ? উপায় কি? উপায় 
কি? আমার কিছু নাই! কিছু লাই! 

বিশ্বা। হরিশ্চত। | সত্যই কি তোমার কিছুই 
নাই? আমি ভো দেখছি, তুমি অতুল প্রশ্বর্ষ্যের 
অধিক।রা। 

রাজা । খবিবর! আমিব্যন্দের পাজ্স হয়েছি 
ধটে, কিন্তু আপনার মুখে ব্যঙ্গ শাজে না। 

বিশ্বা। ব্যঙ্গ নয়) আপনার আ্ী-পুল্র রয়েছে, 
আপনি শিডে রক্কেছেন, এ অপেক্ষা মুল্যবান্ এশর্য 
জগতে আর কি আছে? আপনি আমার সেবা 
ক'রে খণ পরিশোধ করতে প্রস্ততি আছেন, আমার 
সেবকের প্রয়োজন নাই? কিন্ত এই বারাণপীধামে 
অপর অনেকের লে প্রয়োজন থাকতে পারে। 
দাগের তো। জেবা-বিক্রয়ের অধিকার আছে। 

রোছিত।! খাব! আপনি কোন্ বাঁখুন? 
আচার্ষের কাছে তো আমি অনেক বাঁমুনের 
ভপ।খ্টান শুনেছি, মাও কত পুমাণের গল্প করেছেদ । 

আপনার মত কে বামুনের কথ। কখনও শু।ন নে! 
শেষ্যা। বাবা, বাঁবা, চুপ কর, ব্রাহ্মণের সঙ্গে 

উত্তর করতে আছে? মহাঁরাঁঞ! খধিরর খপণপরি- 
শোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি বুঝতে 
পেরেছি) আমরা নিদ্ধে ভেবে বা স্থির করতে পারি 
নি, উনি অনুগ্রহ করে ভা বলে দিয়েছেন। 
আজকের নৃর্য)াস্তেয় পুর্ধেই খণ পরিশোধ হুবে। 
থ'বধরের বষ্ট হচ্ছে, মান আহক করে আগতে 
বলুন | 

রাজা | বুঝেছি, টৈব্যা বুঝেছি--আমিও 
বুঝেছি-বুঝে প্রস্থত আছি। কিন্ত তোর! কোথায় 
যাবে? প্রাণের শেব্যা! প্রাণের রোছিতাশ্ব! 
ভোমাদের ভিক্ষা ক'রে এনে কে খাওয়াবে? 
বিশ্বনাথ, তুমিই জান! ভগবান! দাস আপনার 

চি ই 

উপদেশ গ্রছণ করলে, বাজার়েই আমাদের সাক্ষাৎ 
পাবেন। শ্রাস্তি দুর ক'রে আসুন । 

বিশ্বা। উত্তম, উত্তম! পত্য পাঁগন কর, ধর্ম 
রক্ষা কর। রাঁজ্য কি 1 এম্বর্কি? রজতক1ঞ্চন 
কি? কিছু না--কিছু না, অকিঞ্চিৎকর ধুলিকণ। 
মানস) ধর্মই সব -স্বার্থতযাগই সব। 

| গ্রস্থান। 
শৈব্যা। প্রণাম) 
রাক্দা। চল শৈব্যা, এস রোছিভাশ্ব, এস, আরও 

কঠোর পরীক্ষা আছে। অনেক সহা কঠতেহবে।, 
বিশ্বনাথ । বিশ্বনাথ! 

শৈব্যা। মা অরপূর্ণা ! 
| সকলের প্রস্থান । 

ছিতীয় গর্ভাঙ্ক 

বারাণশী--দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ । 

কামন্দক | 

কাম। এখনও গ্রভুব দেখা নাই । ঠাকুর ভাঁব- 
ছেন যে, হপিশ্আকে খুব ছন্দ করেছি, কিন্ত আমি 
দেখছি ষে, হিম ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে 
ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে! এর তিভর দেবতাদের কারচুপি 
আছে। যেবন ছ্ছষ্ স্থিতি-গ্রপয় করতে গিক্সে- 
ছিলেন, তেমনি তপস্ত'-টপন্ত। ঘুরিয়ে ৮ দিয়ে-নে 
ছোট, খত বগগে ক'রে পাওনা আদায় কর] 
দেবতারা শাহ পে এমন ফন্দির চাপ কেউ চ'ল্তে 
পারে না। সেই মেন্কাঁকে ছেড়ে দিয়ে একবার 
ঠাকুরকে কাহল ক'রে দিয়েছিল, আর এবার টগৰি 
চালে চরকার পাকে খোরাচ্ছে। আছে বৈ কি 
আছে বৈকি! দেবতাদের একটু কিছু দেবত্ব আছে 
বৈকি! হাড় মাস নিয়ে কি তাদের তাচ্ছ'ল্য কল্পে 
চলে! এ জন্ঠই বাপু অমি টিক)টা1 আস্ট। দেখলে 
একটা গড় করে চলে যাই। এইযে ঠাকুর 
আস্ছেন। একেবারে রণমূর্তি, সন্ সন বেগ-_ 

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ) 

বিশ্বা। এই যে কামন্দক- তোমার ম্নানাদি 
হয়েছে? 

বাম। আজ্ঞ! ই, গঙ্গায় আময়দা জপ আছে, 
একট ডুব দিয়ে নিয়েছি--স্ান হয়েছে, কিন্ত আদি- 
টাদি এখনও কিছু হয় নি। 
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বিশ্ব ভোদায় এখনহ অযোধ) থাঞা করতে 
হবে। 

কাম। তবেআদিটে 
অ]পনি কোন্ গাব পাকা হরীতিকী তে 

আমায় 405৮ 180%৮ পাচ১1 

আহে লা। প্রত 

য়ছতোন, 

বিশ্ব । বিশ, পাকা হগতকা। ঞ্গি হবে? 

কাম হলি, আপুনি তো ভা ভদর্ কারে 

গাধা) তা 15৮1 যাকের যি গাডিউ। 

দেখিয়ে দেন, তা চালে 2৮15 গালে ফেলে দিয়ে 

জন্মের রি কিস্তি হ£। এ তার্থে শে তীরে 

যেখাতন এ পয মা চাদ, (ক মমুনা, নি সঃস্বজ্ঞী, 

কি সংযু, একটি ন। একটি ঠাকরুণ বণ্ কলু করে 

৮লেছেশ, ডুঝটি (দর ৬%, ঠা ধন থাকে না, 

আ গানটি কদুগামাজ্েহ ভঠরর ভিত আগির 

অলঞ ধুধু কণে নাগ থাক | 

[2 । খাম আম আহারের বথ। ক্িজ্ঞালা 

বগি | সানা অথাৎ হন্ধ্য। আহিক পৃ 
সেরেছ।? 

কাম। ৩১1] ত1৮ ৩ বাচি, আপিন কোমল 

গান হঠাৎ অভ কঠোর হি কেন? আঙগণের 

(ছপ্পের আহার ৮য়ুছে ক লা, এমুন বথা খাষকা 

পনি ভিলা] করতেন। 
(বিশ্বা। ল্, এই অঙন্কাহক্াল জয়ে গায় অন্তু এ 

নিকট দাও গে, যেন খড় গাস-তাড়াবে গঙ্গা! করে। 

কাম। ভ] এ% খাতকে *117) 

হয় না? 

বিশ্ব! (কন 

(খেতে আভায ৬ 2) কি 

কাম নাঃ কাশ থেকে অয 

ঘোর পধ, বিশেষ পেটে কোন ভাস সাই 

নার 
। এন 

বি ৯ 
) ছি), 

বাধ্য 
টা 

মত - ঞ চ) 

% (7 

এই এক 

চলেই 

ছগ,। ৩1; 117 বিিজিতক আমায় আহা একট] 
রর পে ৭3৮০ ভা ০০০ জিব তো ও [এ 

আপাতত এ ৮৩1 আশৈদ এ, ৩1মি ক11মশী- 
* পু ০৯ নি " ৫75 তু 17৮7 হি ছে 1৮7 ১ কাঞ্চন ত)9 কাগছি, ও অঙ্ঙ্কারভলি আর সশ 

করি কনে? 
বিশ্ব । এ 

ডব্) ছল কের লঙ্জে যবে 
দোষ নাই! 

কাম। 

০৩878 জা শিডের নয়। পয়ে 

শা, তাতে কো আক 

সি 

গ্ুতু, ও আয্স-পর নাই, মণিকাঞ্চন 
ইত্ভগত হলেই আমার কেমন েইগুলির বিশিমক়ে 
ক্ষার (কিনে আামণজোজিন করাতে হচ্ছ করে। 
এমন কি, জং ব্রণ না পেলে শিছ্ধেই লে কষ্ট 
ত্বীকার কর ফস দ্বাদশ বৎসর আপনার (শধ্যতব 

গ্রহণ করেছি, ধনজ্ঞা৮৩ নিতান্ত কম হয়শি। ব্রঃক্গণ- 

পেবার গরগ্ঠ আর কি আদ্র) পর্ব) জ্ঞান থকে? 

তখন কামন্দক একেবারে সম্পুর্ণ নির্বিকার 
বিশ্বা। নাও) মিছে বাকৃচাতুরী করো পা" 

ধয়, শরণঙ্কার ধর। নিতাগ্ত ক্ষুধা বোধ টি থাকে, 

এস, একটু বিশ্বনাথের চরণামূ্ত দিই গে 
কাম। আত আহার কন্ধে পথ মি কিক'রে 

দয়াময়! বিশেষ, আমার একটু অঙ্লের পীড়া 
আছ বাঁঃ। এগুলি বেশ ভুদায় অলঙ্কার! 

£ত কোথায় পেলেশ? 

বিশ্ব! । এগুলি রাজপুজ্র রোহিতাঙ্ের অঙ্গে 
ফিল) ধূর্ত ছসিম্চন্তর গেপনে লঙে আনয়ন 
করেছিল। 

কাম। হাঁ বল্পুন, ছরিশ্চন্জ্রের মত ধূর্ত আর 

দেখা যায় না। এক-কথায় ষখাসব্বন্থ ত্যাগ করে 

কেমন খাল হাত-পা হ'ল ) প্রভুকে দেখতে পেয়েই 
আতে আস্তে এগুলি পিয়ে দিলে বুঝি? 

স্ব শ্বেচ্ছান্ধ দিলে! আমি স্বহগ্ডে 

রোহিভাশ্বের অঙ্গ হ'তে উন্মোচন কারে লয়েছি। 

কাম। সাধু! লাধু!-ছেলেটা কেদে ধর্ছে 

পভ হয়নি তো ? কিন্তু ভাঝছি-- 
("শা কিক ভাবছ ? 

কাম এগুলি তো রোহতাখের অন্নগ্রাশনের 

অঙ্স্কার নস? 
বস্থ | কেননাতিতে কি 
কম নেইগুলি ছলেই আপনি পরলে দিবি] 

»াজতো! পেছ কোমর পাই!-বিছে- নিমফল-- 
২৭১০, 
হ11৮--- | 

বিশ্বা। অপস্কার পরবো কি? 

কাম গনবেন ৫ কৈ? ছেলের গা থেকে 

অলঙ্কারগুলো! কেড়ে আনলেন, এখন কি ভাওারে 

শিশ্াধ তুমি কি মনে কষ্জ। আমি নিজের 
তোগের জঙ্ঠ এই অশন্কার গ্রহণ করেছি? 

কাম। না, তাই ত গোলে পোড়েছি। 
[নেও কিছু তোগ করবেন লা, আমরা শিষ্য সেবক 
আছ, আমাদেরও তো দিচ্ছেন না, অথচ এক 
জনে পথের ভিখাপী কারে কেনষে এসব গ্রহণ 
কল্পেন, তাও বুঝতে পাচ্ছি না| অপরাধ না লন 
যর্দি, একট কথা গিজ্ঞাসা করবো কি? 

বিশ্ব। | কি কথ? 
কাষ। আজ্ঞে-আজ্ে-সে দিন কি হবে! 

আমরা |ক আবার মা'র মুখ দেবকে? 

বশ্বা। কার যুখা-্-কার মা? 
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কাম। আপনার দুর ছাই, এই আমার-_ 
আমার গুরু-মার) প্রভু কি একটি দারপরিগ্রছ 
করবেন? তাই পুত্রের জগ পর্ব ₹তে এই রাক্যাদি 
সঞ্চয় করছেন? 

বিশ্বা। বাড়ল! কামন্দক, শান্সাধ্যয়ন করেও 
তোমার প্রলাপবাকা ঘুচলো না? যাও, আর বিল 
করো না, সাবধানে গায়ে যাও | 

কাম। প্রভু, এই বেলা ভম্ম করাটা শিখিয়ে 
দিন না, বদি পথে তস্ক/-টস্কর আসে, অমনি 
কটমটিয়ে চাইব । 

বিশ্বা। বাও-যাও-এ হরিশ্চন্দ্ের বাজে] 
তথ্যের ভয় নাই" এই আমার--আমার গাও, 
তুমি সেইখানেই অপেক্ষা করো, আমি দক্ষিণ 
গ্রহণ করে তথায় উপস্থিত হৰ। 

কাম! এখনও দর্গিণা হয়নি বুঝবি! ছেলের 
গায়ের গল! পর্য্যন্ত গেছে, এখন নিজে দঙ্সিপাস্ত 
নাহলে দর্সিণ দিতে পারবে না। 

বিশ্বা। সে চিন্তা তোমায় করতৈ ছবে লা। 
হগিশ্চনর ধর্ধজ্ঞান আছে, সে যেমন ক'রে পারে, 
দেবে। 

্ কান ।  যেম-নসক-সে পারেশষেমনের” 
মধে হপ্িশ্চন্্র নিজে, “করে॥” মধ্যে রাখী আর 
'পার়েসগ মধে। পুত্র এই ভো যেমন করে পারেশ 
তিন আছে, 

বিশ্ব! অনুমান মন্দ কঃনি-যাও। 
কাম। প্রণম। 

! প্রস্থান । 
িশ্বা। কার্ধ)--কার্ধয-ক্ার্য। তপদ্রপযাই 

করি, কর্মফল যাকার নয়। হরিশ্ংন্দ্রর কশ্ুফল 
দুঃখতে।গ, আমার ক্মকল ছুঃ'দান; তাই, সকলেই 
এখন আমার কাছে শ্র(ণের কোমলভ!র আস্মা্ন 
করে করুক, এও তাদের কছফল। ইতর, চন্ত্, বায়ু, 
বরুণের মস্তক অবনত করলেন) বঙ্গাঃ বিধুঃ 
ম্েশ্বনও আমার ভয়ে শঙ্কিত হলেন? কিন্ত এই 
বর্ম কশায় কে, ভাকে পেপেম না! কে সে? 
কে পে?িকে এ কন্দ্বের বর্তী?-কে 
কর্তা ? 

[ প্রস্থান । 

১৪ 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
বারাপসা--বিপণিপথ। 

(হরিশ্ঞ্রের প্রবেশ ) 

রাজা । খণ-থন-ধণ!| ও£--কি জাপা! 
খণের এত জ্বালা ! হৃদয়ে শতবাণ বিদ্ধ হলেও 
বোধ হয এত যন্ত্রণা হয় না। কাপের ভীষণ 
ভাণ্ডারে এমন কি উদ্কট ব্যাধে আছে ধার 
আক্রমণে লোকে খণদায়ের যাতনা অপেক্ষা অস্থির 
হয়? ঘোর দারিক্্যের শিমনতর স্তরে পতিত হয়ে 
যে হতভাগ্য অঠরের জ্বালায় কুকুরের উচ্ছিষ্ট অল্প 
লালাফ়িত চক্ষে নিগক্ষণ করে, সেও খনী অপেক্ষা 
স্লখা। শ্ষেহ-প্রণয়ের কোমল তশ্্রী শতধা বিচ্ছিন্ন 
হ'লে জীবনভার অলহনীয় ছয়, বিকট উন্মাদ এসে 
মনুষ্যত্বের কাঞ্চনমন্দির শ্মশান ক'রে ফেলে, কিন্ত 
আমার বোধ হচ্ছে, থণের যস্ণার কাছে তাও অতি 
তচ্ছ! কেন আমি শ্বেচ্ছায় শাংঘ1তিক শত্রুর করাল 
কখলে গিয়ে পতিত হা'ছ্মম? কেন অগ্র-পশ্চাৎ না 
ভেবে তায করে খণআালে আবদ্ধ হলেম 1--খণ! 
তুই মানবের মনুখ্যত্-অপহারা--সহশ্র সহজ ছুন্ততের 
গভধা[গণী অননা। তোর স্পর্শমাত্রে মানবের সমস্ত 
আবনভ্বোত চিরদিনের জন্য কণুষিত ও কলঙ্কিত 
হয়। মিধ্যা ভোর জোপুজ্র, প্রবঞ্চনা তোর 
আদগিণী কন্তা। নরহত্যাকারী অপরাধী যেমন 
বৃক্ষপঞ্জের মনের সচকিতে প্রহরীর পদশন্দ অনুমিত 
করে, খপগ্রস্ত হতভাগ্য ভন্রুপ পবন-পঞ্চারে 
উত্তমর্ণে আগমন আঙ্কায়। গোৌরব-গরিযা-মধ্যাদায় 
জণাপপি দিয়ে ভয়ব্যাবুনচিত্তে কোথায় মিথ্যা | 
কোথায় শ্রবর্চণা! বলে বুপসমীপস্থ পশুর গায় 
থর থর কাপতে থাকে; কেন-কেন--কন আমি 
আপন সঞ্চয় না বুঝে লত্য কখলেম 1 কিসের দান! 
কিপের ধর্ম] খণ যার, তার আবার দানধর্দ্মকি 
বিশ্বনাথ! তোমার অল্তব্য নিরমের সম্ুখে কিছুমান 
আখচার নাই। ভাগ্োের বিপাকে অভিযে।গ 
করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি 
অপগাধী, শত সহত্র অপরাধী! সঞ্চয় না বুঝে খণ 
করেছি) আমার অতি গ্থায়মত--ততি সঙ্গত শান্তি 
হচ্ছে। শৈব্যা্ কি এখনও স্নান হদ্প1ন, দেখি 

[ প্রস্থান। 

(শিবদারায়ণ ও জটাধারীর প্রবেশ ) 
শিব। কৈ,হাট তো কাক দেখছি, আমার 

কি ভ্রম হলো ? হারে অটাধাগী, আঞ কি বার, বল 
পেথ? 
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টা । বেস্পতিবার়। 
শিব। বুহল্পতিষাঃই তো, ঠিকই তে, তা 

পরম হবে কেন 1ভ্রম হবার মতি বয়ন হয়েছে? 
ত। এই বুছস্পাতবারেই তে! দালের হাটি হয়, তা 
আজ এক অনও ব্ঞোর জন্ত আসে নণিবেন? 

ওটা | আঁ আসবে কোথা থেকে? ঢাকর 

কিআর পাওয়া যাবে? বত রাঞ্জারাএড়া? মণ 
নেই-পৃরথিবীতে আর জায়গা থুঞ্চে পায় না, যত 
দান-ধ]ন করেন, সধ কাশীতে এসে) দেখ লা, 
অগ্নলরোের উপগ আবার অন্নসত্র খুপছেন। অতি 
শালার তো আর গুণ. তি নাই, গেলেই এক মুটো 
অমও আছে, ধনকড়িও পাচ্ছে, লোক আর পরের 
সাকরা কন্তে আপবে কেন? ব তে এইবার যে 

যার পিঞ্জের মাথায় করে অল তুদতে হবে, আপনার 

॥তে উচ্ছটট মাতে হবে, চাকগ পার এখানে 
ফুটছে না। 

শিখ। পেত পরের কথ। পরে রে খাবা, 
মাপাতিওঃ আমার একটা দাঁপা শা হ'লে আর 
লেনা। বাড়ীতে দেখে এলে তো বাপু তোমার 
মাপ +ণচণা মুদ্তটে দেথে তো বেকুলে? এখন 
ধু শুধু ঘরে ফিরলে আন বঙ্গ থাকবে না। 

জটা | তোমার যে মামা লন নেই, তাই ৩ 
ভান এত বাড়ান। মামী যর্দ আমার হাতে 
ডতেন। 

শিঘ। ওকি কথখারে বেটা? "খাম! আমর 
1তে পড়তেন" কি কথা রে ব্টো? 

জটা। বণ্পি, যাঘ-- 
শিখ বাদ কি? এর আবার যর কি কে 

বট11? মামী মার তত ল্য। 
জটা। এউঁ ও ওস্তালয, তাই, যদি বলি! 
[শব । না, খবরদার, আর বঙলিসনে। তেমন 

ডো হীবড়া হলেও যা হোক হতে, শাস্্রমত 
তাঁগ মামাকে এখনও বাঁল-স্ত্রীব্লা যায়, আমার 
রমা বুদ্ধি হবে বলেই এ বয়নে বাসা-্ত্রী [বিবাহ 
বেছি 

এট] | তা খিবাহ যা করেচ মামা, তোম'র 
প্মায়ু কেন, অনেক রকম বৃদ্ধি ছবে। 

শিব। তা হবে হবে, ব্রাহ্ষণীর জনেকগুলি 
ক্ষণ তাল! তবে কি জানিস, কোমলাঙী, লেই 
ন্ট বড় পরিশ্রমে পটু নন | আমি ভো অশক্ত হয়ে 

ড়েছি, আর তোর দ্বারা তে! কোন কাজকখ হবার 
ধা নাই, আুতগাং একটাতৃভ্য নাহলে চলে কৈ? 
ক্ষ অপেক্ষা একটি দাঁপী পেলেই ভাল হয়, সর্ববদা 

অন্তঃপুরে থাকে) তা কৈ, আজ তো কিছুই 
দেখছ ন। 

জট1| ও মামা, কে একটা মগ আসছে, 
সঙ্গে একটা ছেলে । 

শিএ। ক? 
অটা। এঁযে মামা, দেখতে পাচ্ছ না! 
শিব কেও জ্াোপোকটি 1 আটে, মুখ ফিরিয়ে 

নে বলছি, পাব্ধান! ওদিকে তাকাশনি। দেখতে 
পাচিিসনিঃ কোন ভাগ্য বালের খবরের মেয়ে? 

টা ভগ্যধানের নেয়ে তো মাথায় কুটো 

দিয়েছে কেন? 

শিব। কুটে। দিয়েছে, ভা কি হয়েছে? 
কোথা থেকে ভড়ে গড়েছে । 

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষ্মীর সতাত বোনের 
ঝুলো থেকে! দাশাফন্তে এসেছ, আন নাযে, 
কুটো মাথায়ই হঙ্জো চিহত। এ ঝুটো আঘায় 
যার, কপাল ভেঙেছে তাঁর। 

শিব! এনেযেটি দাপী বালে বিক্রী হবে? 
উটা। কেন হণ দা? দ্াপা হলেবুঝি জার 

ফলা হাতে নেই, না নাক চোখ যুখটি টিকলো 
থাকলেই চক্মু। অচসা হন। 

(শব! আ হা-হা। 
অটা। অত গেলো ন। মামা, অত গোলো না, 

তাহ'লে ধর চড়ে যাবে। আর শুধু গাই লয়, 

ঠ)ছে একট! বাছুর বাধা দেখছি । 

(শৈব্]া ও য়োহিতাশ্বের গ্রবেশ ) 

রোছিত। না মা, না মা, তুমি কোথাও যেও 
না| বাধা আর তা হলে বাচবেন লা, আমি কার 
কাছে থাকবো? কোথা যাব? 

৫শব্য।|« চুপ কর বাবা, চুপ কর, কেদ না। 
কে আছে ফাশীবাসী, কে আছেন বক্ণ-হদয় 
ব্রাহ্মণ! কে ছুঃথিশাকে দাগীভাবে আশ্রন়্ দেবেন? 
আাঙ্ধণ লেবার ন্ট দাশী আত্মাংক্রয় করছে। 

যত্সামান্ত মুল্য দিয়ে কেহ কি দগিদ্র দাসীকে ক্রয় 
করবেন? 

জটা। দেখলো মামা, দেখলে, আমি তো 
বলেছিলুম, মাগী দাস।। (জনাস্তিকে ) মামা, শত 
মক্ত আছে, কিন্তু তা বলা হবে না। তুমি চুপ কর, 
আমি দাম কপি। (খ্রাকাহে) বপি হারে মাণী, 
তুই তে! দেখছি আপনাকে আপনিই িক্রী কর্তে 
এসেছিল, তোর কর্তা কে-্-দাম কে নেবে? 
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শৈব্যা। আমার প্রভু নিকটেই আছেন, এখনই 
আলবেন, আপনারা আমায় ক্রন্ন করুন, আমি যৃপ্য 
তাঁকেই দেব। 

জটা। বলি মাগী, তুই পব কাজকর্ম পারবি 
তো? গোয়াল দেখতে, ইনার থেকে জল টানতে 
-তোর গায়ে তো এ দিকে রক্ত নেই দেখছি, 
ধাাক্যাসে মেরে গেছিস-_তুই খাস কত? 

রোছিত । হ্যাগ! ঠাকুর, তোমার ছেলে-বেলাঁয় 
কি তোমার বাপ-মা আচার্য্য কাছে পড়তে 
দেন পি? আমাদের রাজ্যে বুনোরা আসৃতো--- 
তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথ! কচ্ছে] 
যে । 

গট]। কে রে ছেশঢাটা? ভারী ডেপো, 
দাসীর সঙ্জে আবার কি কোরে কথ কইতে হবে? 

রোহিত। আগার্ধ্য ব্লৃতেন, যিনি যেখন 
লোক, তিনি তার নিজের ভাষায় কথ! কন 

জটা। বটে] তোর আ'চণ্যাকে বলিস যে, 
আমার নিল্ষের ভাবায় বলে যে, ভিখারীর ছেপেকে 
অত পেট চিরে বিছে দিতে নেষ্--হতভাগ। 
ট্ড়া। 

শৈব্য!। চুপ চুপ বাছা, ব্রাঙ্গণ_গলায় পৈতে। 
বাছা রে আর কেশ শুভিমান? ভূলে যা, ভূল 
যা! যা ছিলি, ভূলে যা। য! শিখেছিলি, ভূলে 
যা! যাঁজান্তিস্, ভূলে য'!। যাঁদের জান্তিস্, 
ভুলযা। বাপ রে, কাঙ্গালিনীর ছেলে কাঙাল, 
কাঙ্গালের কিছু থাকতে নাই। কাঙ্গালের ক্ষুধা- 
তৃষ্ণ' থাকৃতে “ই, কাঙ্ালের মাঁনমর্ধযাদা। থাকতে 
লাই,-অভিমান থাকতে নাই, কাজলের প্রাণে 
শ্েহমমতা থাকতে নাই, কিছুই থাকতে না! 
কাঙাল কাঙ্গাল, পৃথখীতে তার আর অন্য পরিচয় 
নাই । ৪ 

শিব। মা, তুমি ছুঃশ করো ন।। কঙ্গণের 
ছেলে মুখ হ'লে অনেক দোষ। জটে, যখন কথা 
কইতে আনিস্নে, তখন চুপ করে থাকাই ভাল। 
দেখতে পাচ্ছিসনে, সম্ত্াস্ত ঘরের যেয়ে! অমন রূপ, 
অমন কথাবার্ভা। 

জট' | মামা, তুমি যেখানে সেখানে আমায় 
মুরুখ্য বলে অপমান কর? 

শিব। আমি তো কোন কথাই কইনি বাবা, 
তুমিই ত আগে পরিচয় দিলে। 

জটা। তবে কি মাথায় বলিয়ে দাসীকে স্ব 
পাঠ কর্তে হবে নাকি? নাহয় তাই করি, ওগো 
আধ্যিপী, আ'ভ্তাজ্রিণী হোক! দয়ামস্থী হয়ে 

আমাদের ভূতভবনে শুভগলা যাত্রা ক'রে আমার ও 
আমার তিপ্ন।র পুরুষকে কৃতান্ত করুন; প্রাঃকালে, 
মধ্যাহৃকাঁলে ও লন্ধ্যাকালে তিন পনেরং পঁচাতর 
পণুরি কঃয়ে আটা-ছাত়র ছেরাদ্দ করুন, আঁষার্ 
মাথায় এক পা আর মানবীর মাথায় এক পা দিয়ে 
নিচ্ছিন্নি হয়ে নিজ্াতুরাণাং হন; আমি পণ্ডিত 
ব্দেব্বাস সুরুদ্ধ ভাষায় আপনাকে দাপী-রাণী বলে 
ডাকছ। | 

শৈব্য।। ঠাকুর, দাসীকে বিদ্রুপ করেন কেন ? 
বালকের কথায় বাগ করতে নাই। আপনারা কি 
যথার্থই ক্রয় করবেন? করেন তো আমি বড়ই 
উপকৃতা হই । গুগ্য পুরুষের সম্মথে বাঁছর হব না, 
উচ্ি্ট ভোঁঙ্ন করবো না) আর আমার দ্বারা 
ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবাই পাবেন 

ওট|। নাঁও মামা, হযেছে, খুব তোমার মনের 
মত দাসী হয়েছে । উচ্ছিষ্ট খাবেন না, তা থুব 
হয়েগ্রে। এক কাজ কোরো, সকালবেলা ঘণ্ট। 
বাজিয়ে গুর ভে'গদিয়ে তার পর তোমার শান 
গেরাম বাপলাঙ্গ টান যা আছে, তাদের পেসাদ 
দিও। আর উনি তো কাকেও মুখ দেখাবেন ন1, 
তা গোয়ালের গেছনে গুর একটা আলাদ! অন্তস্পুর 
বেঁধে দিও, সেখানে সাত কাত ঘোমট। দিয়ে 
পাটগাণী হয়ে পে থাকবেন) আর মাবীকে বলে।, 
মাঝে মঝে গিয়ে বাতাস ক'রে আঁপবে। বাস্, 
দাসাঁর সেরা দাপী পেয়ে গেলে! 

শিব তুই থা, বেল্লিক ছোঁড়া । বাছা, তাই 
হবে । তোমার মুল্য কত ? 

শেব্যা। যা দা করে দেন। 
অট|| তিন দামড়ী! তিন দাঁযড়ী! যা গুণ 

দেখছি, ওয় ওপর আর এক কড়া নয়। 
শিব! তই চুপ করতে পারিস নি? তবু বাছা, 

তোম!য় একট। মূল্য বলতে হয়। 
পৈব্যা। ঠাকুর, আমি এক্ষণে ধার দাসী, তিনি 

আমায় বিনামূল্যে ক্রয় করেছিলেন, আমার এই 
অকিঞিৎকর দেহের এক কপর্দিকও যুপ্য আছে, তা 
আমি বিবেচন' করি না, তবে আমার প্রভু এক 
ব্রাহ্মণের নিকট সভ্ত্র সুবর্পের জগ খণী আছেন, 
দাপলা সেই খপ পরিশোধার্থই আত্মধিক্রয 
করছে। 

আটা । কি, কি, কত? সহছচ্ছর! সে কত 
হাজার? থুব লম্বা-চৌড়া কথ দেখছি যে, গেরপ্ত 
বাড়ী ঢুকে তার সোনার গাছে মাশিকের পাতা 
ধরয়ে দেবে নাকি 1--এতো দাম] 
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শৈবা| আমি আমার মূলের কথা বলিনি, 
আমার পর প্রয়োক্ছষনের কথা বলেছি । 

ভটা। কিনবে ভোমায়, পার ওজন হছযেন 
তোমার গর বুঝ? আদ ওজন দরেই বা দাসা 

কেনা কি? 
প্রাঙ্গণ । ওরে গাধা, ওল নয় রে ওজন লয় 

প্রয়োজন । বাছা, আমি গ্ৃচস্থ ব্রা্ণ। ভোমার 
পয়োজন পূর্ণ করলো কেমন কারে? আমার দেখছি 
অহা দাসার অগ্থসন্ধান করতে হল! 

শৈব্যা। দেবা আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতির 
গুতে বাপ করবো শা। আপনার য। অভিরুচি হয়, 
রুপা কারে তাক দেন, আমায় ত্রয় বরুল। 

বাঙ্গণ। বাঁচা, মি বুদ্ধ, অধিক কথা 
ভাঁলিনা।; সংসাঞে ব্রঘণী একাকিনী, তাস কিনি 
কিঞিৎ কোমলা, এই জাহাই এপটি সরি মেকেও 
তত করছি । আ-হ্ 9 সওয়াপ ইচ্ডা ছি, 
ত1 তোমায় অতি পুপঙ্গণা খে আমার বড়ই ইচ্ছা 
হয়েছে যে, তুমি আমার গৃহে থ'ক, সেই আন্ত 
পঁচিশত নধর পর্যন্ত দিতে পারি..-এখন তোমার 
ই৪1। 

শৈব্যা। আজ্ঞা, 
অঙ্গগৃতিতা হঙোম। 

(৮৭ 

তাহ দেবেন, আমি যথেঞ& 

রোহিত । ব্বাগ 2, আমার গষ্ঠ কত 
দ্েষেন? 

আধস্াপ। তোমার আবার কি? তুমি কে? 

বা, এটি কি তেমার-- 
শৈব্]া।  হু)া ঠাকুর, 

পেতেই এই শিস এসেছিল | 

বাসন তা মায় জা বাগ 

না| 

খোহিত | আমি মাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে | 
ঠাকুর, দয়া কারে আমাকে নিযে যান, আমি 

অনেক কাছ করতে গারো । আমায় ধনুক দেবেন, 
আপনার বটাতে পাছা 1 দেব, কোন শক 

তলত পাবেনা! 

রাঙ্ছণ। বাপু, আমার সামান্ত পুলী, শত কে 
যে, ভূমি ধন্ধর্বাণ ধাকে এক্ষা করবে? 

রোহিত । আমায় যা বঙ্গবেন, ভাই করবো | 
ঠাক চারার, আগিলার পুজার ফুঙ্গু ত৬ভবো। মা আর 

আমায় ফেঞ্জে যেও শামা! মা, আমি এক দণ্ড 
তোমার কোল ছাড়া থাকৃতে পারিনে। মা, আনি 
তোমার পায়ে পি, ঠাকুর তোমার পায়ে 
পড়ি-- 

দুঃখশীয় গভে যঙ্রণা 

আযার হ্ায়োজন 

লা | 

ভট1| য1-য'-যা-যা টোডা-নিয়ে চল! লিস্ে 
যাওয়া অমনি মুখের কথা! কাড়ি যোগাবে কে? 
দবেল! গিলবে যে এত এত, কোথা থেকে জাসবে? 
ধান গম বড় সন্ত:--৮? 

রোফিত। আপনারও পায়ে পড়ি, আপনি রাগ 
করবেন না, আমি যা বলেতি, তাঁর জগ আমায় ক্ষমা 
করুন| আমায় যা দেবে) আমি তাই খাঁব--খুব 
কম খাব- এক এক দিন থাধ *11 

জট!) ন! না লাকা হবে ইস্, না 
খেয়ে থাকবেন! ঢেঃ বেটা অমন কথা লাজ! 

রোছিত। না ঠাকুর, আমি মিথ।] কথ। বলতে 
জানি না, আমায় দয়া ক'রে চাকর করন। মা, ব 
লা মা, বল, আমার ভ%/ আর আদাদা মূলা দিতে 
বেন)! ও ঠাকুর, জোমর বাড়ীজে ফা ফেলা যায় 
যা কুকুহশবেড়তিল খায়, আম ভাট খেয়ে 

থাকবো । 

ভটা। ওর বাবা, গে 
বেড়াল কি? মামার দাপটে আমার মামা 
কাক-চিল বসে না। তুঁদি যে ভাব, কাণ্ড 
ছড়াছড়ি যাবে, আর জাপটে খাবে-তর 
নাই, মামী আমার পিপডের গর্ভ থেকে হিল 
বের কাযে নেন । 

রোহিত | ও যা, কি হবে মাশকি হবে মা) 
আমি যে তোমায় (ডে থাকতে পি না 
তবে আমায় এ গঞ্জার জলে ভালিয়ে দিয়ে য'ও, 
আম মরে যাই । ওগো, আম মা ছেড়ে কেমন 
ক'রে ব!চবো ? 

শৈব্যা। ষাট বাট! ছুঃখিনীর ধন, অমন কথা 
বল নাযাছু। পিতা, যদ দক্া ক*তে ভুঃখিনী 
কন্টার ভার খ্ুইণ কমে, তবে ভার অবোধ 
শিশুটিকে কঝওছে থাকতে দিন। কুসা কঃরে যে অন 
আমায় দিবেশ, তাগই ভাগ দিয়ে আম ওক পান 
করবো--তাই আহার ক'রে ও আপনাঁদেক সেবা 
করবে। 

ব্রহ্মণ। আচ্ছা, তাই চল, বুঝিয়ে মবঝিয়ে 
বঙ্পবো 7 যখন তোমার অঙ্গ থেকে ভগ দেখে, তাতে 
আর দোষ কি? কি বঙ্গ বাখা অটাধারা, এতে আর 
তোমার মামী-- 

জটা। বেশী কিছু নয়, তোমা পিঠে ঘা-কতক 
কাঠের চেলা দেবেন। আমায় বল যুরখুা--তোগার 
বুদ্ধিতে বলিহারি ই বাবা। শুনূলে না, ওটা 
ধ্ুকধর] বরামারা ছেলে-হিমালয় গাগর খাবে। 
আর মাগী গা পিণ্ে লব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ী 

লা | 

মামীর ভদ্দ--কুকুর- 
বাডী 
কড়ি 
ষোটি 
(টনে 

মা! 



হরিশ্চন্দ্ 

হবে, তোমার আল-খটাট নেড়ে দেবার কোর গায়ে 
থাকবে না) এ অতগুলো সোনা দিলে, সব 
পণ্ডচ্ছেরম হবে। 

ব্রাহ্মণ। তাই ত, তাই ত। ইাগো বাছা, 
এ জটাই কি বলে? ভা-তা-তা দেখ জটাই, 
ভেলেটার জন্য মায়াটা হচ্ছে, না পোষায় তখন-- 

(বিশ্বামিজ্ের গুবেশ ) 

বিশ্বা। এই যে, মা লক্মী 
কোথায়? আমার দর্ষপা প্রস্তুত ১ 

ইনি 'প্রখানে! 

শৈবা। দেব আপনার আলীর্ক!দে অর্দজেকের 
শংস্থ(ন হয়েছে। 

বিশ্বা। আর্দীক! এখনও অর্ধেক | সুর্য যে 
আত যান। 

শৈবা। পভ, আমার সাধে আত অধিক ভঃল 
না। পিত।, রুপা ক'রে দাগীর জন্য যে স্বর্ণ 
দেবেন, আনে কল্পেন। তা এই খষবরের হস্তে 
প্রদান করুন। 

ব্রাহ্মণ । একে-আচ্ছা। নিন। 
দেখন, পাচ এত সুবর্ণ আছে! 

গণনা কে 

জটা। ও বাবা] শুশি হ্।াগা, ঝিঠাকরুণ, 
ইনি ততামদের মফাঁজন হাক? খাষ৭র বল্লো 
না? দাঁজগোন্ধ তো দেখছি সেই কম, তার 

ভেতর ভেজা রতিট্রক আছে 
বিশ্বা। কে কে অর্ধ: চন-- 

টা । লাও লাও ঠাকুর, অত আর আস্ষালনেন্ে 
কাজ নাউ, আমি আর তোমার খাতক লই। ফিকির 
করছে ভাল--এ দিকে গেক্য়া পরে শ্ষটিকস্তস্ত 
গলায় দিয়ে থর৮ঠা-টরচ| বেশ কমিয়েছ, সুদের 
কান্বাঞ্টা খুব জাকিয়ে চলবে । চল মানা, চল। 

বিশ্ব | মশজাঙ্সা কি আত্মবিক্রক্ব ক'রে অর্থ 
সংগ্রহ কঃলেন লাকি? সাধু! সাধু! তুমিই সতী 
পুপ/বতী 1 একেই বলে লহ্ধা্মণী! আমার হগগিত 
ভবে তুম বুঝতে পেরেছিলে? ভাল তাল-- 
আমার আশীব্বাদে সতী অমরত্ব লাত কর। 

শৈব্যা। দেব, আর ও জাশীর্ববাদ করবেন না, 
যাতে এই দুঃখের বোঝা বিশ্বশাথের চওণে শীপ্র শীন্ 
নামিকে দিয়ে আধ/পুভ্রর কোলে গঙ্গাজলে এ জীবন 
ত্যাগ করতে পারি, সেই আশীর্বাদ করুন| অমরত্ব 
আমার পক্ষে শুভ আশীর্লাদ নয়। 

বিশ্বা।। বসে, আমি তোমায় সে জমরত্বের 
বর ওুদ্বান ক্স নাই। পৃথিবীতে সেরূপ অমরত্ব 
অনন্ত যাতনার সংস্থান্মাত্রে। যত দিন আকাশে 

ই ঠ্র 

চন্ত্র-সুর্যয উদয় হবে--বত দিন অ্গণ্প্রাণ সযাীরণ 
সঞ্চিত হবে-যত দিন পৃথিবীতে জীবের বাস 
থাকবে, তত পিন গ্লোকে তোমার এই অপুর্ধব পত্থি- 
ভক্ত--এই আদর্শ দাম্পত্য দায়িত্--এই শিষ্ষাম 
আত্মবিসর্সন কীর্তীন করবে! রমন্গজলামভুতা 
শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই গ্রকৃত্ত অমরত্। 

আমি তোমায় সেই আশীর্বাদ করেছি । এক্গণে 
তোমার স্বামী কোথায়? এখনও জম্পূর্ণ খণ 

পরিশোধ হয় নাই! 
সৈব্যা। দেব, তিশি নিকটেই কোথাও আছেন, 

আমি ম্লান করতে এসে গোপনে আত্মবিক্রয় 
করলেম, তার চরণে অভচ্চমতি জওয়া ছল না 

অচুমাতি প্রার্থনা করবার সাহ্সও আঁমার নাই) 
একথা ষ্টনলে তিণি কি ববুষেন, তা ভাবতেও 
আঁম!র হৃতৎ্কম্প হচ্ছে । তীর ধর্দই তাকে রক্ষা 
করবে! আমি চন্দ্র, সুধ্য, ভাগীরথাঁ, প্ুণ্যতুমি 
বারাণসী সান্ষখু করে, তীর চরণে খিদাস্্ শিলেম। 
অধীশী তার চিনদলা, তর কাঁধেই পর-পর্চির্]ায় 

দেহ (নয়োপ্িত কলম) এখন প্রাণ অবিচ্ছিনভাবে 
সেই চরণেই পড়ে বষ্টল। আমার ধর্ম, পুণা, 
দেবতা, স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চঃণে অপরাধী 
ভঞেছি, তিনিই মাঞ্জনা করবেন। দেব! আপনি 
তাকে প্রবোধ দেকেন। স্বাশিন। গ্রভু! দেবতা] 
নাথ | বিদায় ছুই! শৈখ্যার বিশ্বশাথ! বিদায় 
হই! ধর্ম যদি কর্মফল খণ্ডদ করেন, তবে আগতে 
আবার চরণে স্থান পাব নচেৎ ভুপিনের এই 

অভিনয়াস্তে সেই অনস্তধামে অবিচ্ছেদ পণ্ডিখ 
ভোগ করবার আশায় রইলেম | পিতা, চলুন, আর 
বিল করবো না, দেখা ছলে যাওয়া হবে না। আয় 
খাব, আয়। 

বোছিত | মা, বাবা যাবে ন? ভবে বাবাকে 
কখন্ দেখতে পাৰ? 

শৈব্য। | বাবা) পাশে পাঁবে+ 
জট]। বস, এ পর্যন্ত! অনেক গাঞঙ্জ্যের ঘটা 

শোন গেছে, আশার লা, ভঠরের ভেতর দুটা চুলো 
জ'লে উঠেছে । 

ব্রাহ্মণ । এস মা, এস । 
শৈব্যা। খঁষিরাভ, প্রণাম ছুই । বাব প্রণাম 

কর্ম । নাথ-বিশ্বনাথ__ 
[ বিশ্বামিক্রে ভিন্ন লকপের প্রস্থান । 

বিশ্বা। যদি জগতে স্বার্থ বিস্র্জনে আত্মসংযমে 
মহাতপা যোগ খষকেও কেহ পরাস্ত করতে পারে 
তবে সে ফমণী! - পতিব্রতাঁ রমণী--সন্তান- 



বৎসলা রম্দীই কৃত তপাহ্গনী! আপনার সুখ, 
শাৃপ্তি, পন, বানা, হেছম্! রমণী পির আগ্ঠা 

সমস্ত বিঙর্তভিত দিতে পারে । সতী আপনার হবৎপিগ 
আপনি ছেদশ কারে অমলান্বদনে চাঁগতে ভাসতে 

পতির চংণে ডালি পারে। মচাতপা 

বলবা তপন আশাঙারে অন্ডরায় গঞ্ধভাতের 
তত]াচাঁর ৮) কণার তপ করেন, জেও মুক্তি- 

কান্নায় বিশু হকেত তিআফিকা সম্মুখ রেখেও 

লঙ্কা পত্িপদসেণার 5 লানায়িজ চল গতির 

বার্ম)!কঙগা, ধন্মা দ্ধ, গাসিগুণা জঙী বিচার করেন 

না। ছগতে কামিশইী যথার্থ শিক্ষা এ কি 
জদয়! বধু হয়শে ছজবণা দেখে ভুর্কাল হও 
কেন? এখন পাতি এখন নাশ তখন না কার্য 

বার কান! দাক্বেত দপ [রণ পয়োজন, উশ্বর্যা- 

গোর ওকে গনখঘাত কগতেে হবে, ধন্বদপাঁ 
হরিশ্যন্রকে দগপশার শির ওরে পাত্িত করে 
ধর্শেগ মুখে কাশিমা লেপন ক5তভ ভাবে কোথায় 
ধন 1 এখনও গল লা সারণী বারাণসীর দাস 
খিপাণ৬ বকে তি ভাপ, রঙ্গা করতে গালে না 

তুগিনি-ভাননি! তুমিই জানকাীকে পাতালে 
পাঠিয়েছিসে 

দিছে 

( রাজীর পে
শ) 

বাক) ক শেবা1 তক, কোথা পিকে, 
তোমায় পা পথে যে আম পৃথধ আকার 
দেখছ |! কাথিয় গেলে? আশ করুডে গেলে, 

আন জামা গলে পাইনি) তাতাগি। হঞিন্চ ভে? 

সবিনাশ-যহ। আভাজ দিয়ে আজ্শ] ক আমার 

সববস্বধন হএ কটন উমা শবাস্্রাপী, আমার 
এং ঢ% পথও ক অংশ শা? 

[বশ্ব ! বালে? হায় কি বলছো এদিকে 

চেয়ে দেখ। 
পাভা। থষব%? 

বিশ্ব! ই), একবার আকাশের দিকে চেনে 
(দেখ, জোমার বংশ হান অস্তগভপ্রায়। 

বাজ | আয়াস চশেব্টাকে দেখেছেন? 

শিশ্বা দেখেছি, তোমার পত়ী-পুজের জঙ্ট। 
কোন চিতা নাই । 

গাজা । জার কোথায় 1তাবা কোথাক্? 
বশ্বা। আমি তা তোমার দূত নয় যে, আজ্ঞা 

মাজে সমস্ত খাদ আপিল কমবে? আমি আর 
পঙমার্র বিলন্ধ বরবো না। আচ্ছা, পরিষ্কার বল 

লাকেনযে, আমি দেখ না? আমি নিশ্চিহ্ হয়ে 

দ্ন্ঘানে প্রস্থান করি | আমি আর তো বলপুর্বক 
তোমার কাছে কিছু বলতে আসি নি। 

রানা | দেব! সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সঙ্ষ্যের 
বলে শামি আোবন্ধ, কেমন ক'রে বলি দেব না? কিন্তু 
উপায় টক? আপনার ইজিতে আত্মবিক্রুয় করতে 

বিপণিতে এসেছিলেম, কিন্তু গ্রহ আমার বিরুপ, 
বাজারে ক্রেজ] নাই। 

বিশ্বা। দেখ, চলনা বাখ। ক্রেতা নাট । 
তুমি চিরদাসত্বে আব হ'তে স্বীকৃত ভ'লে, আর পাঁচ 

শত দু্ণ সংগ্রহ করৃতে পার না? 
বা | পাঁচ শত কবর্ণ! আমি তে সহজের 

ঠ গক্তো খআবংঘ। 

বিশ্বা। হ্যা, কিন্ত তোঁখার গুণব্তী সধ্ধর্শিণী 

্বামীর অর্দজেক থণ পরিশোধ করেছেন। 
কাজা । সেকি? শৈত্য? খণ পঙিশেোধ! 

কেমন কারে? কোথায় পে কোথায়? 

বিশ্বা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা পেতে ! 
শৈৎ্]। সভী, সত্যই শ্বাযীর খণ-পরিশোধের ইচ্ছ! 
ছিল, তাই সে ক্রেতা পেয়েছে। 

রাজা। ক্রেতা পেক্েছে 1 শৈত্যা ক্রেতা 
পেয়েছে! তবেকি শৈব্]া দাসী? সহজ কিন্করীর 
অধিকারিণী শৈধ্য' দলা! এ কি--এ কি--মেদিলাী 
টপম্ল করে কেন? আমি যাই যাই একেবারে 
বধ হও, আমি তোখার গর্ভে বিলুপ্ব হয়ে যাহ । 

বিশ্বা। ম্াগাজ, ভাতজাঞমে অমি শরনেকরূপ 

»াটক1িদয় দেখেছি, আপনার এই জপুরি অভিনয় 
অতি মন্দ? হ'লেও আখার দেখবার প্পৃ্া নাই। 

গাজা । খষবর!| আপনার বাকোব্জ আছে, 
কিন্ত দগ্ধ বচ্ছে না কেন? 

বিশ্বা। পঞ্চ ছবার কি এতই বাসনা হয়েছে? 
তা সব পূর্ণ হবে, বিলম্ব নাই । এ সায়াহ্ু মানের 

অন্য কুধ্য ভাঁঠারথার গর্ভে অংত.ণ কচ্ছেন। খণ- 
পরিশোধের পূর্বে এর রক্তপিও অদৃত্য শে শুধু 
তুমি নয়, তোমার সগ্ুয পুরুষের পথাস্ত ধন্ম, বর্ম, 
স্বর্গ সথভ্াই ধবংস হবে। 

রাজা | তেভস্বী, ওক্ষা করুন! ক্রোধ সংবরণ 
করুন! দয়! করুন! ব্রহ্মপাপে কৃর্ধযবংশের কার্ডি 
ভন্ম করবেন না। ও হো-কো-হা-ছো 1 শৈক্যা 
দাসী | রাজকুমার পরানে--পরগৃছ্থে 1! আর কেন-- 
আজ্ঞা করুন, কি করবে! ? আর অতিযাঁন নাই, 
আর ব্রাহ্মপশৃদ্র বিচার নাই, হাকে ইচ্ছা বিক্রয় 

করুন, আপনার ঘণ আপনি পরিশোধ ক'রে 
নিন। 
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বিশ্বা। এই এতক্ষণে তোমার ন্ৃবুদ্ধিয উদয় 
হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহমুক্ত হু'লে। 

রাজ । কোথায় কেআছ? কাশীবাপী এস-_ 
এস, দাগ ক্রয় কর। কার দাপের গ্রয়োগ্দনল? কার 
অঙ্পতর বছন করতে হণে? কার যেনুচারপের, 

কা্টচ্ছেদনের ভূত্য চাই? কায অঙ্গনের আবর্তন! 
মার্জনের দাসামুদাপের অভাব? এস এস, ক্রয় 
কর। মুকুটবাহী শির আজ আচগ্ডালের সেবা 
করতে প্রস্তত। 

বিশ্বা। হুঞ্গিশন্ত্র? আত্মবধিশ্বত হচ্ছে কেন, 
পরিচয় দানে অধিক অপমানকে কেন আহ্বান 
করছে! ? 

ধন্ঠ । ধন্ত খষি ! অর্থের খণ পরিশোধ 
হ'লেও খণী থাকবে, ভাল কথা ম্বরণ করিস 
দিয়েছেন । 

( পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ) 

পরাহু। কুথ। রে, কুথা রে? কে বিক্রী হোবি 
পে? হারে তু দখেছিস্, এখানে কে বিক্রী হোঁবে 
বলে লাচ্ছি? 

বিশ্বা॥? দেখ, ক্রেভা উপস্থিত, আপনাকে 
অপ্গণ কর। 

গাল]। বাপু, তোমরা কে? 
ঝিমন। আরে তু চিনিস না, জানিস্ না, 

ক।শীতে মরতে আসছি, আর ঠিকাদারকে চিনিস 
ন]? এখানে রবি, বিশ্বনাথ কানে রামনাম ফুকবে, 
শিব হবি; লেকেন আগে আমার সর্দার পরান 
ঠিকাদারের হতে দাঁন কাপড়াখানি ধ'রে দিবি তো 
জলিয়ে পুরে স্বর্ণে যাখি। 

পরাহু। আরে বাপ রে বাপ! আজকাল 
ঘাঁটে বড়া কাম] আট নয়টা নোকর আছে, ভতব্বি 
ছুটি ঘাট সামাল দিতে পারবো না। খালি কাম 
নাম সভ্য হ্ায়-বাষ মাম সত্য হায়! কেত। মুর্দ 
ছামার দান কাপড়াটি ফাকি দেকে শিব হয়ে শ্বর্গে 
যায়। সেই হামি আর একটি ভাল নোকর টুঁড়ছি, 
কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা? 

বিশ্বা। দেখ দেখি, এ লোকটি কেমন? 
পরাহৃ। এ তো সোনার চংদ আছে ঠাকুর- 

বব! কোন্ ভাগ্যমানীর বেটা হোবে, ও কি 
ঘাট-চগ্ালের নোকরি করে ? বুড়া মানুষকে কেন 
ঠাট্ট। করিস ঠাকুর বাবা? বঙলিক্ে দে, কুথা নোকর 
গেল? 

-৯৮৮ 
৩১ 

বিশ্বা। না না, এই শোক--বল না, শীরবে 
বইলে কেন? ূ 

রাঁজা। গ্রাভু, এ যে চগল, মুতকঘলভারী। 
বিশ্বা। বেশ তে, এই লা বলাছিপে যে, 

আচগ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত ? 
রাজা । আঁজ্জে, সেট|-- 
বিশ্বা। কথ|র কথ -_-কেঘন? বুঃঝছি বুঝেছি 

-্ধার্রিক, তোমাগ ধর্মরাজকেও আম চিশি। এ 

দেখ, পশ্চিম আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার 
দেখে তোম1র বংশদ্দি।ন জঙ্জ।য় হীনতেও ও রজ্ব্্ণ 
হয়েছেন। . 

রাঙা । তাই ত, তাই ভ! দেখ যে অগুমিত- 
গ্রায়। প্রায় ক? এখনই--এখলই যে দৃষ্টিপথের 
বহিভূভ হবেল। দেব--দেব! ক্ণেক অপেক্ষা 
করুন 7 

যন্মগুলং মুঢ়মন্তি প্রধোধং 
ধন্ম।থসি-দ্ধং কুরুতে জনানাম্। 
তৎ্মর্কাঁমক্ষয়কা সণ 
পুনাতু মাং তত্সবিকুবংযেণ)ম্॥ 

প্রুণম গ্রহণ কর দেখ, সিপেক অপেক্ষা কর, তোমার 
বংশে এনাশাপ হয়, ণেক অপেতা কর । গপোধন | 

তাই হোক) অদু্ |! ভোথার লাপ পুর্ণধাঞজাস়্ 
পুর্ণ হাক $-শৈব্যা দস হয়েছে, সো হিত দাসী পুক্ত 
হয়েছে । আর আভমান কেন? যখন পদসেবা 
করবো-ভৃত্য হবো ক্।তদ।স হবো, ভথন আর. 
আমার চগ্াল অ ঢগ্ডাল বিচার ক'রে কাজ কি? 
কে ভাগ্যবান আমার গ্রহণ করবে, এল, 
পণ'দাও! ৃ 

পরাভ। বিমল, কোতে। বলি কে? 
বিমন! মাঁ?বট। পাগলা পাগপা দেখছি না? 

(রাজার প্রতি) হরে, তু কামটি করতে পাৰি 
তো? 

রাজা । কি কাজ করতে হবে ব্ল? 
বিমন ' থোড়া বহুত । দঙ্গিণের ঘাটটি 

ভূহাপস ভিম্মা হোবে, যেতো যুদ্দ। জপবে, তুই সবটির 
ভগ পাটা লিয়ে |আাঁব, আগ পাচ পণ করিয়ে কোড়ি 
মুর্দী পিছু হিসাব করিয়ে লিখি । দৈখিস ভাই, কিছু 
সাথিয়ে সুিয়ে চুরি করিস না, এ কাশীঞা শিবের 
পুরী আছে, ঢুরিটি করলে ভাই কাশী কোত্োয়াল 
ক।ভ্তৈরে] জাতাটিতে ফেলিক়্ে হাড় মড়-মড় কড়- 
কড় করিয়ে ভাঙিয়ে দেবে । 

প্রাহু। আর কাটি ঠিক করিয়ে করলে আমি 
ছুটো রাজা মহারাজা মরলে ভাই তোকে এক এক 

কা 
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দিন পেটটি ভরিয়ে ভালা সরাপ পিলায়ে দেবে। 
কাম তো বুঝলি? জেকেন তোর চেহারাটা বড় 
ভালা আদম মতন আছে। শুধু বিহানে এক 
হামার শুয়ারওজিকেতি ঘোড়া চয়ায়ে আনতে হবে 
পারবি ভে]? 

বাঙ্।া। দেব? এ কি! এ কি! এও কি 
অৃষ্টের শিপি, নাঁ তার ওপরে আপনার রচনা 
আছে? | 

বিশ্বা। আমার কেন, যার চির-আরাধনা 
করেছ, তোমার সেই ধঙ্থরাজের ধর্ধ গ্রতাপ। এখনও 
কি ইঙসতঃ করছ? অর্দনুর্য) কখন না দেখে থাক 
তো এ আকাশ পানে চেয়ে দেখ। দরিদ্র খবির 
আবার কাধ]াকাধ|বচার |$ ? 

গাঁভা। কিছু না, ঠিক ঝতেহুন-কিছু না। 
তায় চাল, আয়] এই চন্তকে তুণ কোরে ভোর 
দাস হচেম। লে আমায়, থণঘুত কর, পাচ শত 

সুবর্ণ এই ব্রা্মণকে ছে। 
পরাহছ। পানশো? 
ঝিমন। (ছনাস্তিকে) ঠিকাদার? বাতা 

বলিস্ না সুবিত্তা আছে--মুবিদ্তা আছে! দেখছিস্ 
শা, কেমন জোয়ান) মাঁপুম হোক ভাল মাুষের 
ছেলিয়া, খাব বি কম, আর আঁখি ছুটি লাদা আছে, 
চুগি-ওরি করবে না। ফিন্ খিক্র। করলে ছুন। 
মিলয়ে যাবে। 

পঙ্জাহ। পান্শে। তো! খপিয়াতে মজুত আছে 
»-ভাই, একঠো হেট ডিজি লেখার বি কাঁম 
(ছঙ্গ-- 

ঝিমশ। ডাল ভাগ হোবে, দেসরা রোজ 
দেখা যাখে। কটসে ফেশিয়ে দে, নোকর ঘর লে 
চল্, এখনই ছুলর1 থদের আসবে। ছামারা চও!লকা 
ঘরে কটপে কি নোকর মিশঙা ভাই? লিয়ে তে, 
[লয়ে সে। 

পরাছ' ভালা তুছাি বাত! (বিশ্বামিজজের 
গ্রতি) লে ঠাকুর বাবা লে, তুই বক্রীওয়ালা ? 
( থ[লয়া গুদ!ন ) আয় ভাই, চপি আক্-খর চলি 
আয়, তুগর নাম কি? 

রাআ। হরি-হরি নাম বলি | 
পরাছ। হগিয়া, বেশ নাম--বেশ নাম, আক 

উাই ইঠিয়া, আয়। 
রাজা । চল। 

| প্রস্থান। 

৫ 

চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

অযোধ্যা রাজপথ । 

(স্থই অল বৈতালিকের গাছিতে গাহিতে প্রবে* 

(গীত ) 

রবি-কুলরাআা, শত রবিভেজা, 

পরম সুখে প্রজারঞজনকাপী। 

সামদান গুণে, বাধি শক্রগণে, 
দেব তোষে কত যাগ করি ॥ 

রমণী শৈব্যা, ক্রিলোকে ভব্যা, 

ভূলে জনন! শোক তারে ছেরি। 
রোঁডিত আনতে, তুমধুর ছাত্তে। 

লভিল ট!দ মূন ভামপাষ্চাবী | 

কাল কাটে সুখে, তত হালি যুখে 
পরদুঃখ শুনে ঝরে শেজজবারি। 

হের ধর্দমতি, করে পায় নতি, . 
ক্রীতদাস তবে থেকে ঘোর আর ॥ 

কৌশিক-রোধে, পড়ি পরিশেষে, 
সবি ছারাপি ছিজে দান কগণি। 

গুণধর গুজে, আর কলজ্রে, 

সাথে লয়ে হজ হায় বানন্চারী ॥ 

(বিশ্বামিঞ্জের প্রবেশ ) 

বিশ্বা। তোমা এ লব গান গাইছ। আন, 
এ হরিশ্ক্রের রাজত্ব নয়। এখানে হরিশ্চন্দ্রের 
যশোগান কেন? 

১ম তবতা। আমরা ভট্ট, রাজার যশ্োগান 
করাই আমাদের কুলধর্ম। 

(ওম্বা। শী, ও সব এখানে ৮.ব না। 

১ম বৈতা। যেআজ্ছে, এখন অবধি মহারাজ 
বিশ্বাযিজ্রের যশোগান করবে, তারও তো কণন্তির 
অতাব লাই। 

বিশ্ববা। না না, তা করতে হবে না। 
বিশ্বামিব্র, একি! 

১ম বৈত। | 
চক্রবর্তা। 

বিশ্ব । যাক, তোমরা যাও--তোমরা যাও। 
| বৈতালিকঘয়ের গ্রস্থান। 

বিশ্বা। জিতলে কে1-আমি না হরিশ্চন্ত্র? 
সে দিব্য মহাশ্বশানে বসে দিবারাজে মামা করে 

বেতালিকঘ্বয় ।--_ 

মহারাজ 

আজ্ডে, তিনি তে! এখন রা- 



হরিশ্চপ্্ 

মছাশক্তিকে ভাঁকছে» পত্বী, পুজ, সা, উশ্ব্য)-- 
কোঁন চিন্তাই নাই। আর আমার রাজত্ব এশখধ] 
সমস্ত পরিভ্যাগ ক'রে নিচ্িপ্ত হয়ে বসলেম-দেখ, 
এক বিড়ম্বনা দেখ--তপগ্ডার অবকাশ নাই, যন্ 
করবার সময় নাই, ছোঁমের সময় লাই, দিবারাজে 
কেবল রাজত্ব রাজত--রাঁদত্ব। আচ্ছা বিধাতা, 

তুমি থাক, দেখি তোমায় ক পার্ডিত্য আছে, আসি 
এইবার তোমা বুঝে নেব। ও আবার কিশের 
কোলাহঙ্গ? 

(জনৈক নাগরিক ও তাহার পত্বীর প্রবেশ ) 

পত্ধী। ওরে যিন্.য করিস কি-করিগ কি? 
নাগ। আর করব কি, এই চল্লেম আম! 
পত্কা। খর-সংসাঁর়ের সমস্ত ভিশিস 

যাচ্ছিল কোপা? 
নাগ। যাঁৰ আর কোথা, তোমায় ভাল কে 

শেখাচ্ছি-_গোঁন ) পরিশ্রম ক'রে মরবো আমি, আর 
তু পাঠাবে সব তোমা বাপের বাড়ী; এই চংয, 
এই ঘটা বাটি, বিছানা, আছর, লেপ, কীথা, টাকা” 
কড়ি, গোরু-বাছুর, অর্বন্থ সেই বিশ্বেপ মির্তিরের গর্ভে 
দিয়ে আলছি। তার খুব খিদে) রাঁজার রানী 

নিয়ে 

থেকেছে, রাজত্ব) খেখ্ছেছে) আন জানার কট| 
জিপি খেতে পাবে না? 

বিশ্বা। তুমি তে ছেখাধু? 

নাগ। দেখ তো ঠাকুর, যা কিছু আনবো, 
সর্বন্থ দেব ওঁকে, উনি দেবেন বাপে? বাড়ী পাঠিয়ে, 
তা আর পার না। 

বিশ্বা। উটি তোষার কে? 
নাগ । উটি কে বুঝতে পাচ্ছনা না কি? 

ঠাকুরের কি ও-পাট নাই না ঝি, হাঁতের জল পর্য্যন্ত 
শুদ্ধ হয় নি? 

বিশ্বা। কি বলছো, বুঝতে পরচ্ছি লা। 
লাগ। দেখতে পাচ্ছেন নাকে? জন্ত আবার 

আর কার হয়? তৃতীয় পক্ষ-তৃতীয় পক্ষ । 
বিশ্বাঁ। তৃতীয় পক্ষ কি?বালিকাটি ভোমার 

কা? 
নাগ। নেহাঁৎ মন আচেন নি, বয়সে আন 

আবদারে তাই বটে--কিন্ত সম্পরকে ভার্যা। 
বিশ্বা। ভারা! ভোমার লহ্ধন্মিণী? এ তো 

বালিকা । | 
নাগ। আজ্জে, একে লহধর্দিণী বলে না--পিত্ত- 

রক্ষিণী! এর পূর্বের ছু'টি বিশ্বামিজ্রকে দিয়েছি । 
বিশ্বা। বিশ্বামিজ্রকে দিম্কেছ 
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ন!গ। প্র যমকে দিয়েছি, তা হলেই হ'ল, 
দব'জনেই তো অর্বগ্র।সী । 

বিশ্বা। (স্বগত ) বাঃ বাঃ? এই তো উচ্চা- 
ভিলাব পুর্ণ হচ্ছে । ক্ষজিয় থেকে খাষ, ক্রমে দেব 
উপাধি লাভ কচ্ছ) এখন লোঁকচক্ষে যম দীড়িয়ে 
গেছি! 

নাগ। কিঠাকুর, থম্কে গেলে যে? বনখাষ 
আপনা4ও কিছুতে দৃষ্টি দিয়েছেন না কি? 

বিশ্বা। শা, বিশ্বামিত্ কি কাঝো 
করেছে? 

নাগ। ধাম কছো! আন কাকে বলে, তাই 
গে জানে না| শা হরিম্চন্দ্র রাজাযতার নিজে 
মু কষ্ট পাচ্ছিলেন, খধিঠাকুর এক গওুধ অল হাতে 
ক'রে এক কথায় তাকে অপরিবারে শ্বর্ণের পথে 
এগিয়ে দিয়ে অব জালা-যন্ণ! থেকে নিশ্চিন্ত ক'রে 

দিরেছেন। তা বেশ করেছেন, সেই কৃপাটুকু আমার 
উপর কল্পে আমিও নিশ্চিন্ত ছই। 

বিশ্ব! ভোমায় আবার কিসের নিশ্চিন্ত? 
ন!গ। আগার ওঞ্জানক ব্যাপার! রাজা 

হুগিশন্দ্রকে এই ছোট-থাট পৃথিবাটুকু শাসন করতে 
হতো?) আর আমাকে তৃতীয় পক্ষের পিভিরঙ্ষিণীর 
শান সহ করুতে হয় । ঠাকুর, এর বন্দর তুমি বুঝবে 
তুমি বুঝবে না। এখন ভেবে চিন্তে স্থির 

করেছি, নারায়ণের ছাতা পধ্যন্ত গলিয়ে গননা 
গড়িঙ্জে দিয়েছি, আর তো উপায় নাছ, এই পেটলা- 
পুটলী বেধে যাচ্ছ যে,ষ। কিছু ঢে'কিটা-কুলোটা, 
গরুট]-বাচুরটা ঘরে আছে। সথ না বিশ্বেঘমিভিরের 
উদ্নুকনে দিয়ে, এই তৃতী়পক্ষটিকে পর্যন্ত দক্ষিণ! দিয়ে 

অনি 

কাশী চলে যাব । একথার দেখি, তিনি কত বড় খষি, 
ঝিবিষ্ঞা-পাধন করতে গিয়োছলেন তো, এখন 
একবার তৃষ্ভীর পক্ষের বিস্তার লাধনটা সামলান, 
আহি ড]ং-ডে'ঙয়ে খাদ হাত-পায়ে কাশী গিয়ে 
বমবমৃকরি। এখন খাঁবকে খুর্দে পেলে হয়। 

সরী। হ্যারে মিন্ধে, তোমার এত বড় স্পর্ধা, 
আমায় খিলিয়ে দেবে? নোড়া দিয়ে তোমার যে 
কটা দাত আছে, ভাঙ্গবে! না! আয় মিন্ষে,। ঘরে 
আঁয়। (টানাটানি) 

নাগ। ছেড়ে দে বল্ছি। 
ক+রে পুণ্য করি, তোর তাতে কি? 

সী! ওরে কম্বক্তে: আগে আমার পা 1 পু্জে 
ক'রে পুণ্য কর, তার পর অন্থ পুজো করবি, আয় 
কম্বজ্তে | 

আমি যদি দান 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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বিশ্বা। জী লক্ষমীনূপিণী বটেন, কিদ্ত একটু বন্রু- 
গাঁমিনী হইলেই সকল অনিষ্টের মুল হন| বিপ্লব 
বিপর্ধ্যয়-উতৎ্পাতাদি যেখানে উপস্থিত, অন্রসন্ধান 
করলে তার মুলে কোনরূপে না কোনরূপে বিশ্ব- 
বিমোছিনী রমণীর সংশ্ব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ 
পুরাণদির উদাচরণেও তাই নির্দেশ করে? সম্প্রতি 
তো! আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাগা) সাধনা 
করলেম, মহাঁতপা খ'ষ, ইন্ত্রার্দি দেবগণকেও শাসন 
করলেম, সর্ঞই বিওী, সগর্কের মস্তক উন্নত কারে 
কার্ধ্য করেছি, আর যেই রমণীরূপিখী বিদ্ঞাজয়ের 
সাধনা করতে গেলয।, অমনি সাধন1ও 17ক্ষল, সঙ্গে 
সঙ্গে রাজধির গর্ধিত আসন হ'তে যাজক ভিঙ্কুক 
ব্রাঙ্গণের ঘৃণিত স্তরে অবতরণ । স্ষেস্াম বর্জিত 
সংপারকে মলামিশ্রিত পিত)ভ বলনের স্তাঁয় 
গুনরালিলন। 

| প্রহান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

বৃদ্ধ বরাঙ্গণের গৃছ। 

কদম্বা ও শৈব্য!। 

কদম্বা। বলি হ্যাগা, এখানে নিশ্চিন্িি হয়ে 
ব'সে যে দড়ি ভাঙচো, আর কি কাজ নাই? 

শৈব্যা। মা, আপনিই তো বলেছেন, 
জঙতো লা! দড়ি পুরানো হয়ে গেছে। 

কদম্বা। বলেছিবুম কি, এই দেড় 'গ্রহর বেলাস় 
বলে ভাঙতে ? ও হান্কা কাজ ভে] যখন ইচ্ছা কর? 
যায়, রাতে সবাই ঘুমুলে টুমুলে তো শিশ্চিন্দি হয়ে 
ভাঙতে পার। এমন কুড়ে মানুষ তো বাপু বাপের 
কালে দেখিনি, বসে কাজ করতে পার্লে আর 
দাড়াতে চায় না। 

টৈব্যা | এখন কি করবো, অমুমতি করুন। 
কম্বা। ইস্! কাজ করতে বলতে হ'লে 

তোমায় বুঝি আমার মিনতি করতে হবে? 
শৈব্যং। সে কি মা,আঁমায় মিদতি করবেন 

কি? অনুমতি করবেন, আজ্ঞা করবেন 
কদম্বা। বটে! যত বড় যুখ-তঙ্জ বড় কথা! 

আম তোমায় আজ্ঞে করবো! দাশীকে আমি 
আজ্ঞা করবো! তুই আমায় আজ্ঞ! করবি। 

শেব্যা। সেকি বকথামা? 
কদম্বা। সেকি কথা আবার কি? কথায় 

কথায় আমায় আজ্ঞ। করবি, উঠতে বসতে পাক্ঞা 

অমৃত"গ্রন্থাবলা 

করবি, আমি যতখুর বলবে! দাসী, তুই ততবার 
ববি আজ্ঞে। দাসী--দাশী-দালী, আজে-_ 
আজ্ে-জাজ্ে ! 

শৈব্যা। আজে, ভাই হবে, এখন কি কনতে 
হবে বলুন ? 

কদম্বা। কেন, প্র চাকিথানা নিয়ে কতকগুলো 
গম ভেজে ফেল না। 

শৈব) | পর ভে] মা দশ সের গম ভেঙগেছি। 
কমন্বা। পরণু তিজেছ বলে আজ কিআর 

ভাঙতৈ নেই? যাও, ভাঙ্গ গে যাঁও। 
শে11 আমায় বলেন--তাঙ্ছছি, কিন্ত অত 

আট] একসঙ্গে প্রস্তত্ত ক'রে রাখলে 2ষ্ট হয়ে 
যাবে, তাতে আপনারই ক্ষতি হছবে। 

কদন্বা। হয) হ্যা, বটে, তবে যাঁও গোরুর 
কুটিগুলো একবার তাল করে মেখে দাও গে। 

শৈব্যা। আমার ছেলে ত1 দিয়েছে । 
কদন্থা। অঙ্গ তুপেছ কি? 
শৈং) | হ। মা, দুটো কুণ্ড ভরে দিয়েছি, 

ঘড়1ও আর থালি নাই। 

কদহ্থা। এই এর যধ্যে লব কা হয়ে গেছে! 

থ৭ ফ!ক দও তো, ক কুড়ে গো-কি কুড়ে! 

শৈব্যা। আন্ত কাজ হাতে ছিল না বলেই 
দড়িটে নিয়ে বলেোছিক্ম। 

কদম্বা। ও দড়ি এখন থাক, এক কাঁজ কর--. 
এই তোমার গে-এই-এই কি কবে? 

শেব্যা। যা! বল মা? 
কদছা। হা। হয হলুছি, স্থির হও না। এই-- 

এই--এই জোমার গেশযাঁও না, একট! শক্ত কাজ 
আর দেখে নিতে পার লা? মনেও পড়ে না ছাই, 
এই-_ এই ইঢা হ্যা ইরা ত সিড়িখানা এনে 
ভেভলার় ছাভে উঠে যাও, গিয়ে- এ দিখে 
এস দেখ, পার জল কতট! বেড়েছে? 

শেষ্যা। তা মা, এই খিডকীটে খুলে খাটে 
থেকেই দেখি নাকেন? 

কান্বা। গা না, এ ছাঁতে থেকেই ভাল। 
কথার ওপ্?গ কথা কও কেন? হ্যা, তোমার ছাতে 

গিয়ে যে আরও কাজ আছে, এ সোঁনারদের গাছ 
থেকে উড়ে পড়ে এক ছাত [নিমপাতা আড় হয়েছে, 
সেইগুলি সব পগিষ্কার ক'রে নামিয়ে আন। 

শৈব্যা। কোন্ দিকে ফেল্ৰো ? 
বদম্বা। ফেল্বে কি? মনে কচ্ছে! কি অমনি 

শ/ল্গোছে ফেলে দিয়ে পিশ্চিন্দি হবে? কি কুড়ে 
গো-কি কুড়ে। শুকনো! পাতা কি ফেল্বার 
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জিনিস, গোঁক্!!লে সজ!ল দেওয়া ছবে, উন” ধরানর 
কাজে লাগবে । আঁচলে ক'রে চাঁডিড চাঁডিড করে 

সব আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে এম! অমন চোদি 
হাত বাশের চয্ত্কার শিড়ি হয়েছে, টপাটপ ক*রে 

উঠবে আর নামবে, তাতে আর কি) আর কতবারই 
বা উঠানামা ক করতে হবে, তিঠিশ কি পঞ্চাখবার-_ 
এই বৈ তনু! 

শৈব্যা। তাই যাই মা! 
কদম হ্যা, ভাল কথা--শোন, তোমার আজ 

উপস, আঙা আর ত কিছু খাবে না! 
শৈব্যা। পরে আজ তো না মা 

ষ্টী। 
কদস্বা। হা গো হা, কল ষট, ভা কি আর 

পানি নি? পেটে ধরি লি বালে উস যে করিনি, 
তা বলে কি বঠি কবে, মার্কও কবে, গনি নি? 

পুতের মা হয়েছ, তা ব'লে ষঠী দেখিয়ে আমায় ঠা 
কেন? আমি যঠীন উ টগর রি বলছি নি, লালকের 
উপসট। কি করুন না? অহা মাহুষ, ভোনার 
ভালর জন্তেই ৭ ছি 

শৈব্যা। আমি ভজ্ঞানি না মা আঁঞ্চ কিশের 
উপবাঁধ? বল বল, আজ কিশের উপবাস? 
সধবাঞে কর্তে হয়? 

বদন্ব।! ই গে! হ্যাএ আর ফান ন!, ভারি 
ফপ। আজ যে আমলা শুক্রবার, সধব! মানুষকে 
আজ একট! আমলা খেয়ে থাকৃতে হয়, ভ, হলে 
আর জন্মে শতেক পতি পায়। দর মরুক গে ছাঁউ, 
কিবনূতে কি বলিঃ একশে| পাতি নয়--একশো 

কাপ যে 

পুত্র পার। 
শৈব্যা। আহা যা, ভাগো বালে দিলে-- আনি 

তে! জানতেম না! অবশ্য আপনিও উপবাস 

করবেন। 

কদঘ্বা। অ! তাঁগ্য! আমার উপস করবার 
যে৷ আছে, আনার যে কুঠীতে বিছের ঘরে কীাকড়া, 
আমার উপল করবার যে নাই। আহা, কর্তা সে 
দিন পাজী পড়ছিলেন, তাই শুনেছিলেম, এ বছরের 

মত পুপ্যর বছর অনেক দিন হুয়নি। কি মাসে 
ছণ্টা সাতটা! ক'রে ভাল ভাল উপসের দিন আছে। 
তুমি বাছা তাগ্যমানী, সবগুলি ক'রে নেবে, আর 
আমি একটাও করতে পারবে না, এমন কুঠীও 

হয়েছিল। এ যে কিসের ঘরে কি বুম? 
শৈব্যা। কাঁকড়ার ঘরে বিছে। 
কদন্বা। হ্যা হ্যা বাছা, তা কর বাছা, তুমি বাছা 

দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাপিষ্ঠী গাণ্ডে 

পিণ্ডে গিলে ফ্যাগ ফাল ক'রে চেয়ে দেখে 
যেমন কপাল! 

এট|| (নেপথ্যে) 
মারকাঁছে টেনে নে যাই! 

এখানে কেন? ৮, তে 

(জটা'ধারী রোছিতকে ধরিয়। গ্রবেশ ) 

জটা। আজ তোর হয়েছে কি, একবা 
দেখাচ্ছি মজা! 

রোছিত। তোম1র পায়ে পড়ি মামা ঠাকু; 
মীর সামনে নয়); মার সামনে আমায় মের ন' 

তালে মাড় টে আমায় ঘ।টের ধারে নি 
গিয়ে যত ইচ্ছা মার! 

জটা। তা" লেআর মঙ্জা হ'লকিরে টা 

তুই ঝাঁপ বাঁপ, ডাকবি, তোর মা আছড়াপিছড়ি 
বে, তবে মারের মজা হবে। 

কদম্বা। কি হয়েছে জটাই-কি হয়েছে 
ছোড়!কে মারছে! কেন? 

ছ্ট]। মারবো না, আমার অমন আকন্ণগাছের 
লকৃলকে ডগাটা একেবারে আধ হাতথানেক মুচড়ে 
ভেশে দিয়েছে। 
ডে দিদি মা, আঁর আমি অমন কার্চ 

করবে! না, অঁকস দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ 
ভেঙ্গে রর | 

ডটা। হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, আকসি দিয়ে 
পাঁড়া কেন? গাঁছে উঠে পাঁড়তে পারিস নে? 

রোহিত। আমি যে গাছে উঠতে পারি ন! 
মাঁমাঠ।কুর। 

টা । গাঁছে উঠতে পার না। চাকর হয়েছিস্, 
গাছে উঠতে জানিস নি? বেতের চোটে গাছে 

উঠতে শেখাব, পিঠের চামড়া তুলে দিচ্ছি। (প্রহার) 
রোছিত | ও মা, এখান থেকে যাও, সরে 

যাও, ও মা, এখান থেকে স'রে যাও, ও মা, তুমি 
দেখতে পারবে না মা, তুমি সরে যাও--স'রে যাও, 
আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন। 
 কদম্বা। ওঃ1| এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আঁদর 

গা-মা! সরে যাবেন, তবে ছেলে মার খাবে! 
অপকর্থ করিস কেন? কছ্জেই তো! মার খেতে 
হবে! 

শৈব্যা। মা গো, এবার ক্ষমা করতে বল। 
এখন থেকে ও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ 

করবে। আহা, বাঁছার ননীর শরীর, অমন 
বেজাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। 



৩৬ অমৃত-গ্রন্থাবলী 

কদম্বা। ও মা, কোথায় বাব গো! কালে 

কালে হলে! কি! না--পৃথিবীৰতে আর ধর্ম নাই | 
গরীবের ছেলের আবার ননীর শরীর। বেছে 
থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে। আঁ, ও 
টাই, বলে কিরে? চাকরাণীর ছেলের আবার 
মার খেলে লাঁগে। তার বুঝি আবার ভদ্দোর 
লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা, এত ঢং যার, তাপ 
পরের বাঁড়ী চাকরী করতে আলতে নাই। 

শৈব্যা। ঠিক ঠিক মা, আমার প্বরণ ছিল না। 
দ্ুঃখিনীর আবার কষ্ট কি? অৃষ্টেব গরহারে ষে 
অহোঁরাত্র জলছে, বেপ্রোঘাতে তাঁর আর কি হবে? 

ওটা। এ নাও, ঠাককণ আবার বেদব্াাস 
আবন্ কল্পেন। মামী, মাগীকে এখান থেকে যেতে 

দিও না, ও দেখবে, আমি ছেড়াটাকে পিটবো, 
তাই তো এখানে টেনে এনেছি, চ'লে গেলে আন 
মজাটা হবে কি? 

রোছিত। না গে, ভোমাদের পায়ে পড়ি, 
মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে 

ব্শী করে মেরো, মাকে দেখতে দিও লাঁ। 
শৈব্যা। মা, যদি তোমা গর্ভে একটা হতে॥ 

তা হ'লে বুঝতে যে, সন্তনের যাতনা দেখলে মা'র 

প্রাণ কি করে। 
বদদম্বা। নাও, ভোমার আর বাকা-যন্ত্রণা দিতে 

হবে না। জটাই, দু ঘ! মারবি, ভার দাড়িয়ে দেবা 
কচ্ছিস কেন, যা হয় কয়ে নে না। 

শৈবযা। বাছা রে, সন্তানের নিরাপদের স্থান 
মায়ের কোল, কিন্তু তাও আমার তোকে দিবার 
্বাধীনতাঁ নাই। কাক্জালের আশ্রয় দীননাঁথকে 
ভাঁক, আমি অভাগিনী এখান থেকে ষাই। 

কদন্বা। যাচ্ছ কোথা? আমায় আজ্ঞা না 

ক'রে যেচ'লে যাচ্ছ? ভাঁন, আমি মনিবঝঃ তুমি 
দাসী? 

শৈব্যা। জানি মা, যে দিন তোমার দাস 
স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনত! বিক্রপ্ন করেছি, 
সেই দ্রিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহছজীবনের সর্বস্ব বিক্রয় 
করেছি ! আনি মা, শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, 
শামার মন-গ্রাণ তোমার দাসী, আমার নুখশাস্তি 
তোমার দাসী, আমার চিন্তা অনুভব তোমার দাসী, 
আমার শেছ মায়া বাৎসজ্য তোমার দাগী, আমার 
নিজের সুখ দুঃখ নাই, শুভাগ্তত নাই, সবই ম| 
তোমার জানি) মা, এ দগ্ধ প্রাণ যদি বেত্র'ঘাত 
দেখে ফেটে যায়, শুধু তুমি অনুমতি কল্পে হাস্তে 
হবে | জানি মা, ষর্দি ছেলের মুখচু্ধন ক'রে 

এ গোড়ার মুখে একটু হাপি আসে, তোমার 
জকুটিতে সে হাঁসি ঠোটের কোণে লুকাতে হবে। 

টা । জান তো শব, ভবে চলে যেতে 

চাচ্ছিলে কেন? ঠাড়িয়ে দেখ, একবার কি করি। 
শৈব্যা। কি করবে ব্রাঙ্ষণ, কি দেখাবে? এ 

পাষাণ প্রাণ জার কত চন্ব করতে পারে, তাই 
দেখাবে? ক্ষণ, তুমি জান কি, জাঁমি কি দেখেছি? 
জান কি, আমি কি সহা করেছি? জান কি, সহত্র 

পল্লবিভশাখা-গ্রলারিত ব্টবৃক্ষ ব্জ্াঘাতে দগ্ধ হয়েছে, 
তা! দাড়িয়ে দেখেছি! অনন্ত অতচস্পশ মছ!সাগর 

শুষ্ক হয়েছে, ত। দাড়িয়ে দেখেছি, আর ভাঁন কি 
কার হাত ধারে তুমি-তুমি-তমি পীড়ন কচ্ছো 
পার আমি লে দঈীড়িয়ে দেখছি? 

জটা। (ন্বর্গত) ও বাবা, কেরে, রাক্ষমী না 
ইন্দিরের শটী? আচ্ছা, দাঁপী তো মা! এনেছে। 
(গ্রকণশ্তে) এ নে বাপু। ভোর ছেলে লেঃ বেয়াঁডা 

ছেলে- পারিস জাপানি শাশিত কবু। 
| প্রস্থানি। 

কদম!। ও জটাই, গেজি ফেন-গেি কেন? 
[ ডাঁকিজ্ে ডাকিতে প্রস্থান । 

োফিত। মাঁ্পমাঁজামার- 
শৈর্য।। ছুঃখিনীর ধন-বাবা রে, অঞ্চলের 

নিধি। ( কোড়ে ধারণ) 
[ উভ্ভষষের গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাস্ক 
"পন । 

ইরিন্চআ। 

বাআ। চও্ালের দাসত্ব--কদনন তোঞ্জন-_ 

মৃতকহ্ললাঁছরণ | শুকর-চারণ-.কিন্তু তবু তৃপ্তি--তবু 
দয়ার শুনেক লাঘব--আমি খ্পঘুত্ত। অহো- 
ছো-ছোকি সে জাল! খণের জালা! কি 
বিষের জাল।] চরণে দসত্বের নিগড় পরেছি বটে, 
কিন্তু প্রাণের কঠোর ষন্বণাদায়িশী নিগড় খসে 
গেছে, বিশ্বামিত্রের খণে তো যুক্ত হলেম, বন্থুমতী 
থণঘুক্ত হয়ে কবে চ'লে যা? আর কেন পূথিবাঁতে 
থাক!? কার দ্বন্ভ থাকা? আর কিসের বন্ধন? 
যে ভুটি কুন্থুমভোরে হদর বাধা ছিল, সে ছুটি তো 
ছিন্ন ইয়েছে, যাদের দেখে গ্র্জাপুঞ্জের শোক বিস্বৃত 
হতেম, তারা তো আর আমার দাই! নাই 
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কোথা গেল? কোথায় ভালিয়ে দিয়ে এলেম! 
হরিম্চন্দ্র! বড় দর্প ছিল, তুমি ধার্খিক, পুণ্যসঞ্চয়ের 
দর্পে তুমি এক দিন মনে মনে বড় স্ফীত হয়েছিল, 
দর্পছারী মধুস্ণন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড় 
প্রশস্ত ক'রে দ্রিলেন। পতি হয়ে পত্বীকে রক্ষা 
করতে পারলে না। পিতা হয়ে পুল্রকে পালন 
করাতে পাবরুলে না। রাজধশ্ব তো রক্ষা করেছ" 

পতির ধর্ম, পিতার ধশ্ম কি রক্ষাকরৃতে পেরেছে? 
ধর্ম | বলিছারি তোমায় লীগা! কিসে তুমি থাক, 
কিসে তুমি যাও, কিছুই বুঝলেম না । এক বুঝেছি. 
যে, কীর্তিপূর্ণ সুর্ধযবংশে খুব কর্তি রেখে গেলেম। 
মা ভাগীরথী, তুমি এই বংশের কীর্তি, মা গে।, 
কলক্লনাদে ভগীরথের কীর্ভ ঘোবণা করতে করতে 
তুমি ষে তরল নীল্লিমায় ফিলিত হতে যাচ্ছ, সেই 
অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ডি। আবার তোমার 
তীরে চণ্ডাল-বেশে দণ্ডায়মান হরিশ্চন্ত্রর চণ্ডাল- 
কার্য ও শ্তীপুক্র-বিক্রয়ও সেই বংশের অদ্ভুত 
কীর্তি! 

( চণ্ালঘয়ের প্রষেশ ) 

বিমন। আঁর তাই হরিয়া, তুই বোলে বোঁঠে 
থালি কি শোন্তে থাকিল বোলে? এত ভাঁবনা 
কিলের ? তোর খানাপিনা কি মনের মোতো ছোয় 
নারে ভাই ?. 

পরাভ। জআারে খাঁনাপিনা কেমন ক'রে ছোঁবে 
বোল্তো বিগন? হামাগোর সাথে খাবে না। 
আম্াব্ঞার রাতে এমন পঞ্চাইত হুঙ্গ, তিন ঘড়া 
সরাব চল্লো, ওতো! দিনের পুরাণে! ঘৃতুয়াকে 
মারজো, টইল!কো মাভারি চর্ব্ঘিলে কি মিঠা পকোড়। 
বানূলো, তু খালি, হাম খালে, অবকোই খালি, আর 
টইলাকো মাতারি এতো! কিরা দিয়ে হরিয়াকে 
বোল্লে, হরিয়া খেলে না। 

রাজা। ভঙ্র, তোমার যত্ত্বের ত্রুটি নাই। 
তোমার সহধর্ষিণীর দনছ আমি কখন বিস্বৃত হব ন!। 

তোমাদের সফদেরই নিকট আমে কতজ্ঞ। স্বহস্তে 
পাক করে ভোজন আমার ব্রত) তোমদের 

নিকট জামি যথেষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী পাই, আমার কোন 
অভাব হুয় না, জামিবা আহার করি, তা যথেষ্ট 
পাই। 

বিমন। হরিয়া, তু তাই কোন্ রাজার বাড়ী 
কাজ করেছিল, বড় মিঠা মিঠ1 বুলি শিখেছিস, 
তোর মত মিঠা কথা এ বুড়াকে শিখাবি, এ বয়সে 
পারবো? 

রাজা । ভাই, ভদ্রভাষা মিষ্টতার আড়ম্বরপূর্ণ 
হ'তে পারে, কিন্ত তোমাদের সরল কথাবার্তা সংল 
মনের ভাব গ্রাকাঁশের ষথার্থ উপযোগী । তোমাদের 

এই ছটাঘটহীন কথায় আমারও বড় শ্রুতিম্খ 
হয়| তাই, নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে! না, তা হ'লে 
ছুঃখকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে আনবে । 

পরান। নিষন্ত্রণ খাবি, বোল আজই রাতে 
যোগাড় করি। তুই আপনি রন্ুই. করবি, কোরে 
লে। দীতুই বড় চিকণ-চাকণটি হয়েছে, বোল, তার 
জন্যে মেরে দিই, আর পাঁচ সাতটি কুকড়াবি কাটিয়ে 
লিই! হারে হুরিয়া, তু শুয়ার খাবি না কেন? 
আমি শুনেছে, বোড়া বোড়া রাজারাজড়া ক্ষতি 
বাচ্ছা, বাযুনের মত ওনুই গলায়, বড়া বড়া শুয়ার 
খাইয়া ইয়াাত। জঙলে গিয়ে টুড়ে টুড়ে 
বড়া বড়া শুয়ার আপনি মেরে খাঁয়। 

ঝিমন। আরে খায় কিরে, খা কি, শুয়ার না 
কাটলে রাঁজ বিটাদের বাপের ছরাঁদতি হয় ন1। 

হরিয়, তুকি জানিস্ না, তুই তো৷ রাজার বাড়ী 
নোঁকর ছিলি । | 

রাজা । জানি, তৃমি যা বলেছ, তা কতক ত্য 
বটে, কিন্তু মুগয়ালন্ধ বন্চবরাঁছ। গ্রাম্য শুকর- 
কুক্ুটাদি ভোজন আর্য।জাতির নিষিদ্ধ । 

পরানু। না বাঁব! হুরিয়া, তু ভাল! করি খাওয়] 
ওয়া কর, নৈত বুড়া দুবলা ছোয়ে যাবি, মোরে 
যাবি--বাচাব না। 

রাজা। প্রভু, ভূমি শঙ্কিত হও না, অনেক অর্থ 
দিয়ে তুমি জমায় ক্রয় করেছ, আমি স্বেচ্ছায় এ 
জীবন নষ্ট করুবে! না) তোমার কা্ধ্য করবার শক্তি 
আমার যথেই আছে। 

পরাহু। আরে ছোঃ ছোঁঃ ছোঃ। এ ঝিমন, 

হরিয়া! বাউড়া! আরে বেটা, ছামি কি হামার 
লোকসানের কথা বল্ছি? বড়া আদমির মত 
হামারা ওতো! সোন! টির ভাবনা ভাবিনি, পেটট। 
ভোরে খেয়ে দিন গুজার হ'লেই হামার থুপী 
থাকি। গগামায়ীর কসম, হামি সে জন্ত বলি না, 
দেখ বাবা, তুই কোথ। ছিলি, দেখিশি--জানি পি, 
লে জুদাঁ ছিল, এখানে আমাদের ঘরে আস্ছিস, 
সামনে খাওয়া-দ [ওয়া করছিসৃ, টহলার মাতারিকে 
মা বলছিস, এখন যে বাবা তু হামার ছেলিয়ার 
মাফিক হইয়াছিল, এই দেখ সব এর। বি নোকর, 
তা হামি কিনোকর দেখি, কেউ ছেলিয়া আছে, 
কেউ তাতিকা আছে, তুই বি তেমনি হুইয়! গিছিস্ 
বাবা! এখনো ষে তোর বেমোটী হলে হামাদের 
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যে সব ছুঃখুছোবে। বাপ-দ।দার ধরম আছে মুর্দি! 
জালাই, কিন্ত তো।র মুর্দাটি এখানে কে জালাবে 
বাবা? এ বুড়ার বুকটি যে ফাটিয়ে যাবে বাবা! 
টছলার 'মাঁতারি রোঁয়ে রোয়ে বাউরা ছোবে 
বাবা। তোহ।র মুখে যাদু আছে, তুই সথাঁকে যা 
করিতেছিস্ খাবা! 

রাকা । ভদ্র! তুমি চাল, আর--আগ 
আমি মার্জিতঃহৃদয় ভদ্র সত্যই তুমি আমার 
পিতা, প্রভু বলে, জন্নহাতা ধালে নয়--কত কাল 
কত কাল এমন স্নেভময় কথ। শুনিনি । স্তবস্তত্ভির 
পরিপাটা পাঠ শুনে শুনে অরুচি হয়েছে, বাত্লর 
এমন মধুর ভাষায় কেউ আমাকে জনেক দিন সম্ভাষণ 
করেনি। সন্গদয় চখ্ডাগ। ছুদিশার পাঠশালে 
অনেক শিক্ষা হয় । মাত্পর্যের অন্ধত্ব আমরা যনে 
করি থে, বিদ্যা-শিক্ষা ব্যাভাত হ্বদয়ের উতৎকর্ষলাধন 
হয়না । অঠো, কে জানতো যে, শববাছক চও্ডালের 

কর্কশ অস্থিচ্তে এমন কোমল জদয় থাকে? আহ, 
এমন কত যোঞনগন্ধ] সুগতি কুনুম তমসাবুত 

ঘন বনমধ্যে আপনিই গ্রশ্মটিত হয়ে আপনিই 
গুকায়ে যায়। কে জানে, লোৌক-লোচনের শুদুর 
অন্তরে কভ বৌন্তভ-লাপ্ভ ওত খনির গর 
কালিমার গর্ভে অনদর্ে গড়াগড়ি যায়। 

ঝিমূল। মণ্ডলী, বুঝা, কুছু কুছু বুঝলি 
হিয়া কি বোলে? হাঁমি ওর শুয়ে শুশিয়ে দ্র- 
বুপি শিখছি, কুছুকুছু বুঝছি। হরিয়া বোনে যে, 
মণ্ডপঃ তু বুড়া ভা” আদম, তোর মন বি বোড়ো 
সাচ্চা, ভোর মাফিক মিঠা যোন ভদ্দার আদমিয় 
বিচে থোড়া বিআছে। হুরিয়া ভাই, ঠিক বলছুস, 
ঠিক বহছুস 7 পনাছ মণ্ডল জাতটিতে চগ্ডাল আছে, 
লেকেন প্রাণটিতে রাজা আছে, ভাই, রাজা আছে। 

পরা । আরে ছোং ছোঁঃ ছোঃ! হিয়া, এমন 
কাঙ্জটি করিপসনি বাঁবা-.করিসনি ! বুডা আদমি 
ছুচার দিন বাদ হিয়া লেকড়]া বিছ্বায়ে শোঝো, 
গঙ্গানায়ী আগুন ঠাণ্ডা কোরে দিবে। খোসামুদী 
যোলে হামার মাটা বিগারে দিসনি বাবা! আরে 
বাপরে বাপ! বুড়া হয়েছি_-হামি বহুত দেখেছি, 
থধোলামুদী বুলিই বড়! কড়া নেশা রে বাবা, বড়া 
কড়া নেশা, অরাপসে বি কড়া । 

রাকা । দযামন্জ ভগবান! চগ্ডালের দাঁসত 

করৃতে হবে বলে শামি তখন দ্বণার় কাতর 
হয়েছিলেম করুণানিদান, 
আশ্রয় দিয়েছে, দেখো যেন তার এই মুণ্ডাপের স্যায় 
মহৎ ও কোমলহদয় হয়। 

যে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে 

ঝিমন। হিয়া, আজ তাই তু কৌড়ী লিয়ে 
ব।জারসে কুছু মিঠা উঠা কিনে হাঁমাগোর সাথে 

বোলে খাখি তু তফাতে রবি, হামলোক ছবে 
না, লেকেন জাজ একসাথে ফুর্তি করবি। তাই, 
আজ নণ্ডশরীক। বেটা টছলাকে লগন ছোবো, সাদী 
ছোবে, মেউয়া ঠিক হোইছে, আদ লগন হোবে। এ 
শুনো, এ গুনো, মেরা গোক আগছে, গানবাজনা 

ক”রে গঙ্গাজল লব তর্তে আস্ছে। 

( চণ্ডাল-চগ্তালিনীগণের গ্রবেশ ও গ্বীত) 

স্গন--আরে পানিয়া ত+ণকে যাই 
পানিয়া ভরণকে যাঁই। 

রিল! ঘ'ঘরি শির পর গাগরি জয় গঙগামায়ী ॥ 

তাঁশ ফ্লাই ছুল।ইন, আখে আথে ভূঙ্গাইনূ, 
যুবন মিলাইন্ এঙ্গত রত সুহাগে গপাই। 
গু্ধগণ-বাজী ডস্কা বাঁঞা শঙ্ঘ। জয় গঞঙ্জামায়ী। 

হ;-ভটা জ্টাপটা জয় গঙ্গামীয়!॥ 

স্জীগণ-+ছগরভরি সূ কোই, গেড় জোড়ি ধিলই, 
জেড়ি ভোড়ি রছব কহে যেরি লাল! দুলাই,-- 

নাঁচ ঝুম ঝুম, মার কুম্-কুম, ধুম মাঁচ1ও কুসুম পাই ॥ 
পুরুষগণ__বাজা ডগ্কা, বাজা শঙ্খা, জয় গঙ্গামায়ী। 

₹ঃ-৬টা ঘটা লটা পট! ভয় গলামায়ী। 

তার উন টনে 

পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

বাঁরাণশী--উপকণস্থ পথ। 

( ধশ্মের প্রবেশ ) 

ধর্্দ। এশ্বর্ষ্যর দ্বন্ছে মুত্তিকার আধিপত্য লয়ে 
বিবাদে নরকে ধরিজ্জকে প্রাবিত ক'রে, রণক্ষেঞ্জে 
জব্দ বিশঙ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায়। 

স্বদেশরক্ষাই বদ, স্বাধীনতা -রক্ষাই বল, সকলই 
জোভ-মাত্সর্ধ্যের। সফলই আত্মগরিম! প্রভৃতি 
স্বার্থের রূপান্তরমাত্র ! কিন্ত নিঃশ্বার্থভাঁবে ধর্দের 
অর্থ আত্মবিসঙ্জন করতে কয় জন পারে? লত্যের 
অন্ত, দানের জন্য, পরের অস্ত, আপনায় সুখ প্রর্থ্যয 
যশ মান সেছ প্রণম্জ দেহ প্রাণ ধর্মের অলিতে ছেদন 
করতে কয় জন বার সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের 
কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়, কোন্ বাংত্ব তার 
অমানুষিক কীর্তি? ছুর্জন দশানলন-বধ, না জীবনাধিক 



হরিণ ৩৯ 
আানকী-ব্জরন ? মানবের অংসারী চক্ষু হায় এ তত্ব 
বুঝে না। আত যদি হরিশ্চচন্জ্র অযোধ্যার সিংহাসন 
লয়ে এক জন জ্ঞাতির সহিত বিরোধে ক্ষতাজ হয়ে 
প্রাসাদের ছুপ্ধফেননিভ শয্যায় রোগষযন্ত্রণা ভোগ 
করতেন, তা হ'লে লোকে রাজধন্দশ বীরধর্শ ব'লে 
তার জয় ঘোষণা করতো, কিন্তু যে অলৌকিক 
বীরত্বের গ্রভাবে ভিনি সত্যের জন্ত স্বার্থকে যুদ্ধে 
পরাস্ত ক'রে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে ভা মতিভ্রম 
বা স্বাভাবিক মানলিক ছুর্ধবলতার পরিচায়ক ব'লে 
মনে কচ্ছে! কি ভ্রম! কি ভ্রম! অপরকে জয় 
করা তো অতি তুচ্ছ কথা, লিংহ-ব্যাপ্র!দি বলবান্ 
পশ্ুতে তে! তা নিত্য কনে থাকে |. কিন্ত সকল 
জয়ের শ্রষ্ঠ অয়-_ আত্মজয়। আপনাকে অয় করতে 
হ'লে অলৌকিক: বীরত্বেগ আবশ্তুক। ধন্ত হরিশতন্ত্র | 
ধন্ত হরিশ্চন্্র | কিন্তু এখনও পরীক্ষা বাকী, শেষ 
পরীক্ষা--অতি কঠিন পরীক্ষা 1 মানব্হদয্জের অতি 
কোমল তন্ত্রীতে মায়ার অংতমধুর আবরণে 
সাংঘাতিক আঘাত আ:ংছ|] একে উত্তেখন। 
অবসাদের দাস পঞ্চেন্্িয়সম্পন্ন পৃ্চভুতের দেছ, তার 
উপর একটি ষড়রিপুঞ্ড়িত মন--শীলাস্থল এই 
মায়াকাঁনন) পরমায়ু অতি স্ব, তাতে পরীক্ষার 
উপর পগীক্ষা। কঠোর হ'তে কঠোরতর, অস্থিচর্ধ- 

মন্্রতেদী পরীক্ষা! মানষ্রে যে পদে পদ্দে পদশ্বলন 
হবে, তাতে বিচিত্র কি? উপায় নাই। নিক্ষম__ 
বিধাতার অথগুনীয় বিধান। তাল, ভয় নাই? 
যেষন সর্বত্য।গু হয়ে হরিশ্চচন্ত্র, তুমি মায় মাত্র 
আশ্রয় ক'রে আছ, আমিও ভেমনি ভোমায় আমার 
সম্পুণ তেজে ভেজা য়ান্ রাখবে? | 

| প্রস্থান । 

( কামন্দক ও বিদুষকের প্রবেশ) 

বিদু। বলি, দাঁড়াও না ঠাকুর, তোমায় 
চিনেছি, চিনেছি। ঠিক চিনেছি, মাণিকযোড় 
তোমরা প্রাণে গাথা আছ, ভোলব!র যো কি? 
যখন চিনেছি তোমায় বাপু, তখন সন্ধানটি না নিয়ে 
ছাড়ছিনি ! 

কাম। কিচিনেছ? ঠক, আমি তো কোথাও 
তোমায় দেখেছি ব'লে বোধ হয়না, তৃমি কাকে 
মনে কচ্ছো, বল দেখি? 

বিদ্ধ। আর কাকে মনে করবো? ইষ্টদেবতার 
পরায়গাটা জুড়ে নিয়ে তোমার কর্তা আজ ক'বছর 
ধরে ব'লে আছেন, অপর কিছু আর মনে কর্বার 

যো জাছে? তোমায় ঠিক চিনেছি, বলি, তুমি তো 
সেই-সেই করুণাকুণ্ড? 

কাম। সেআবার কি? 

বিদু। বলি, দয়ার সাগর বিশ্বামিত্রের চে! 
যখন, তখন তুমিও তো একটা করুণ-কুও টুও 
কিছুছবে। কি একটি মধুর নামও যে তোমার 
আছে ছাই ভুলে যাঁচ্ছি-কি--কি-আহা--হা 
_র্ল্্রস)হ্যআশাকাম-কামগন্ধাক না তোমার 
লাম? 

কাম। আমার নাম তে! কাম্ব-্গন্ধক, মহাশয়ের 

নান কি লোভ-ছত্তেল? 
ব্দি। কতকটা এগিয়েছ বটে! 
কাম। দাড়াও, দাড়াও তো, ওহো-ছ1-ফোথি 

বটে--বটে--তুমি লে বিটিলে না? 
ব্দি। কেন বাঁধা, তোমার কোন হত্ত,কীর 

অমীদারীতে আঁগুন ধরিঙ্ে দ্িইছি যে, বিটুলে 
হলেম ? 

কাম! বলি তোমায় অধ্যোধ্যায় দেখোছলেম 

না, মহারাজ হয়িশ্চন্দ্রের স্ভাম়? তুমি সেই হাংলা 
বাঁমুন না! 

শিদু। হ্যা দেখ, রাগচক্রবস্তীর খুড়ততো ভাই, 
তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়, তবে তখন হাঁংলামিটি 
সখের ছিল, এখন কিছু পেশ!দানী রকমের 
দাড়িয়েছে। 

কাম। কাশীতে কি ফপায়ের চেষ্টায় আসা? 
বিদু। না বাবা, ভোমার গুরুর মিষ্ট ব্যবহারে 

তুষ্ট হয়েই শিষ্টান্নকে পরদারেযু মাতৃবৎ করেছি। 
কাশী এসেছিলাম মহারাক্কে অন্থেষণ করতে, তা 
এত দিন ধয়েও তো তার সন্ধান পেলাম না। 
াঞ্জারাজড়া পোষাক ছাঁড়জে খুর্দেবার করা বড় 

দায় বাবা! তবে দণ্ডী, বেক্ষচারী, যাই লাভুন, 
আমার চোখে এড়াতে পারবেন না! মাঠে ঘাটে 
এই এভ দিন ধ'রে ঘুরলেম, লুকিয়ে সন্ধান নেবার 
জন্ত নিজেও বহুরূপী সাঁজলেম, কিছুতেই কিছু হ'ল 
না, তিন জনের এক আনকেও পেলাম না, এইবার 
গন্ধান পাব বোধ হুয়। 

কাম। আমার কাছে রাঞ্ার লন্ধান পাবে 

মলে কচ্ছে বুঝি ? তবে খুব ঠাউরেছ। 
খিদু। বল, আছে কি? আছে 1--তোমার 

গুরুঠাকুরটি রাঁজাকে রেখেছেন, না ঝাড়ে বংশে 
উদরস্থ করেছেন? যে সার্ধগ্রাপী ক্ষিদে] শেষে 
যেরাজার হাড়ক'খানা পার গেয়েছে, এমনও তো 
বোধ হয় না। 
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কাম। কি, আমার সামনে আমার গুরুর 
নিন্দা কর? 

বিদু। আগতে যে অন্গয় কত্ত রেখে গেলেন, 
তাই ঘোধণ| কচ্ছি, নিন! হ'ল বুঝি? 

কাম। জানি, আমিও সেই তেজন্বী বিশ্বামিজের 
শিশ্া। মনে করলে এখনই তোমায় ভপ্ম করুতে 
পারি। 

বি। সত নাকি? কারে ফেনু বাবা, ক'রে 
ফেল] তোমার গেক্রয়া*চিম্টের দিব্যি, একবার 
দীত-মুখ খি চিয়ে টেচিয়ে-চ1- ছাড় কখাল] জুড়.ক, 
বরং আমায় ছাই-গাদ্। ক'রে তুই তাতে গুস, 
তাতেও আমার আপভি নাই, কিন্ত পুরোপুরি বিচ্কে 
পেয়েছিস্ তো বাব? একবারে নিছক ছাই করুতে 
পারবি, না ঝজসে ছেড়ে দিবি? মোদা। বাবা, 
নিস যদি, ঝাঞার সন্ধানট! ব'লে দে, একবার 
কি অবস্থায় আছে দেখি, তার পর যা ছয় 
কারশ। 

কাঁম| হগ্ম্িন্ত্র রাঁজাকে পুর্বে কাশীতে 
দেখেছি বটে, কিন্তু এখন কোথায়, কি অবস্থায় 
আছেন, আমি তো তার সন্ধান পাচ্ছি না। 

বিদু। ধ্যানফ্যান কোরে দেখ, না বাবা, 

যদি কিছু খবর আনতে পারিন। 
কাম। ধ্যান- ধ্যান” 

বিদু। ধ্যানের নাঁম শুনেই অজ্ঞান হও দ্বেখি 
যে! ও বিছেটুকু হয়নি ঝুঝি? খখিগিরির তন্ম 
করাট। শিখে নিয়েই-তা ঠিক হয়েছে, যেমন 
গুরুর চেলা ! 

কাম। গুরু গুরু কচ্ছো কি? বিশ্বাশিজ্জে কি 
আর আমার গু আছে? আমিই অনেক পিন 
তাকে পরিত্যাগ করেছি। 

বিদূু। কেন? বাবাঃ ভাগ দেখার লময় কর্তা 
চেলাকে ফাকি দিয়েছিলেন নাকি? 

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন আহা 
করেছিলেম, “মহৎ উদ্দেন্তু* পকর্মফল” এই লব 
বলে বুঝতে) আমিও ভাবতুম, আচ্ছা, তাই 
থাকি, দেখি শেষটা কি গড়ায়। কিদ্ত যখন 
ছেলেটার সাধের গহ্নাগুলো খুলে কেড়ে নিলে, 
তখন আর ভক্তি থাকলো না); আমায় দিয়েই 
সেই গহনা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় 
ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, তা বিশ্বাঘাতকতাটা 
আর কল্পেম না, মন্ত্রীকে পুটুপিটি দিয়ে সেই অবধি 
গুরুদেবকে দুরে থেকে গ্রণাম কারছি। রাজার 
এখনকার অবস্থা আন্বার আন্ত আমিও উদ্িগ 

হয়েছি, এল, ছুই জণেই অনুসন্ধান করি। কিন্তু 
সন্ধান পেলেই বা কি করবো? 

বিদু। করবো আর কি? থর্ধার উপায় কিছু 
কিআর তোমার দয়াপ খবি রেখেছেন, তা থাকলে 
রাজ্যগুঞ্জ লোক সেই “ময় এসে নুতন রাজ্য স্থাপন 
ক'রে দিত। তবে আমার কথা এই বলুতে পারি 
যে, একধারু তত্ব পেগে জার তার সঙ্গ ছাড়বো না। 

রাআা আলব!র সময় ফাকি দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে 
এলেন, আমি জানতে পারনি ঝলেই তে। ক্রাঙ্গণীর 
কাছে অনেক মিষ্টায় খেয়েছি। 

কাম। এখানে তুমি কোথা আছ? 
বিদু। যখন বিশ্বামিত্রের কুপায় সংলারবন্ধান 

থেকে মুক্ত হয়েছি। তখন আর থাকবার স্থানের 
ভাবনাকি? যে দিন যেনা দয়া ক'রে তাড়িয়ে 

দেয়, সে দিন ভার দোয়েই ক্লাআঅপাট বিছিষ্বে নিই, 
এখন চল--তভোমার কোথাও বাঃ-দোয়ারী আছে 
নাকি? 

| উভয়ের প্রস্থান। 

০০৯০ 

দ্বিতীয় গর্ভঙ্ক 

বার্ণ্সী-শ্শান। 

(আকাশে ঘে।রঙর মেখগর্জীন। ব্জাঘাত ইত্যাদি ) 
(পরাহু ও ঝিমলের প্রবেশ ) 

(ঝংন। সন্ধির, এ সপ্দ[িরলী! আরে কাছা 
বেরে? 

পঞ্াহ। আরে ভেইয়া বিমন তু কীছা--তু 
কাছা? খুড়া মাছুষ, হাতটা ধরিয়ে লে-ধরিয়ে 
দে -কি আজীধাঁন রেবাপ,কি আধার! সাড়ে তিন 
কুড়ি বয়ণ £াই মশানে গুজারলো, এমোন আধার 
কণ্তি না দেখলো । 

ঝিমন। ঠিক সদ্দীন দাদা, ঠিক বল্চুল--ষেন 
লাখো মশাঁনের কয়লা পিয়ে সার! আকাশে বসিয়ে 
দিয়েছে, আকাশ তরে কালা ঢাপিয়ে দিয়েছে, 
বাপরে বাপ, । 

পরাছু। আর দেখচুল বিমন। এক একবার 
এক এক দিকে বিঅলী চমকৃছেঃ যেন নয়া চুল্লি 
জালিয়ে দিচ্ছে। 

ঝিষন। হামানা আখে তাই বিজুলী চমক 
লাগছে, হাম কুছ আর দেখতে পাচ্ছে ন| 

( মেখগঞ্জন ) 



উভয়ে । আনে বাঁবাআরে বাবা--লীত।র।ম 
লীতারাম | 

পরানু। কি আওয়াজ রে বাপ, কি আওয়াজ! 
আসমানে আজ কি দেবতার। লড়াই করবে ভাই? 

ঝিমন। নাও জর্দার দাদা, না, আজ বড়া 
থারাব হামার মনে হচ্ছে | পাজ ভূ্প্রেত দানাদের 
একটা কি ঘটা আছে, আজ মশামে বড় উৎপাত! 

দৃতিয দানা, প্রেত পিশাচ, অঘোরি চুড়েল আঁ 
সারারাত মশানে ফিরবে! এমনি কানী রাভটি 
পেলে তুত চুড়েলের বোড়ো ঘটা হোয়। 
(বজ্ঘাত ) সীতারাম | শীতারাম ! আজ মশানে 
কোন্ বাহাছ্ছর জাগবে রে ভাই? 

পরাহু। আঞ রাতে কার পালি আছেযে 
ঝিমন ? 

ঝিমন। আজ হরিয়া বেচারীর পালি। 
পরা । ও:১ রিয়ার! হিয়ার প্রাণে 

কুছুতে ডর লাগে না) হুরিয়া তাই কেমন মানুষ, 
আমি তো সম্জেতে পারি না। 

ঝিমন। আঞ্চকি রাত বড়ি আধার, বড়ে 
বিজ্বুপী। তৃত চূড়েলের ঘটা, আজ কাঁলতৈরবের 
ভন্ম লাগে--হরিয়া তো হরিয়া। সন্দীর লটুকা 
হোয়কি কন্ন ছোয় কা'কে বলিয়ে দিবে, হামার 
সাথে রবে, হামি থাকে, হরিক়ার কোড়ীদার 
চোবেো। 

( মেঘগঞ্জন ) 

উভয়ে। বাপরে বাপ! সীতারাম! 
সীতারাম | 

পরাভু। ঝিমন, হাতটি ধরিয়ে লে বুড়ার, 
ভাই, ছামি কুছু দেখতে পাচ্ছি না! (উচ্চৈঃম্বরে ) 
এই-ই-ই--টছালাক] মাতারি একটা যোশাল দেখা 
রে, মোশাল দেখা, এ-এ-এ কা মাতারি।, 

[ উভহয়র প্রস্থান। 

(হুরিশ্নন্দ্রের প্রবেশ ) 

রাণা। কি ওয়ক্ছর রজনী! আজ কি গ্রলরের 
অন্ধকারে অবনী আবৃত! হক প্রলয়, যাক স্থষ্ি 
রসাতলে, আমার কি! আকাশ, তুথি হরিশ্চন্রের 
হৃদয়ের ছবি প্রতিফলিত করেছ মান, এ হাদয়ের 
সমস্ত আলোক নির্বাপিত হয়েছে--নেছ নাই, 
মমতা নাই, সহানুভূতি নাই। হৃর্য্যোদয় হ'তে 
সন্ধ্যা পর্যযভ্ত, সন্ধ্যা হ'তে আবার প্রাতংকাল পর্য্যন্ত 

মৃতের লৎকার দেখছি। প্রজলিত চুল্লি ক্ষেত্রে বাস, 
*মুস্্ড 

€) 

৮ ৪১ 

শবের পর শবের বিকৃত বদন দরশন। বালক যুবতী 
বুদ্ধের রোদন-রোল শ্রবণ আমার আবনের নিতাব্রত 
হয়েছে। আর বিধবার আত্তণাদে আমার জদয় 
চমকিত হয় না! পুভ্রহারা ননী বন্দে 
করাখাত করণে এ প্রাণে আর ব্যথা লাগে ন।! 
ব্যথা-_ব্যথা, কার অন্য ব্যথা, আমার ব্যথার 
ব্যঘী জীবনের সাথী কোথার সেই শৈব্যা! আহ, 
সেকি আছে? রাছনাজেশখরী ,চির-আদরিণী 
অভিমানিনী আমার--জমার আগ্ঠ দাশীবুত স্বীকার 
করেছেন, আর কি সে শারদ-চন্দিমা এ চণ্ডালের 
কর্কশ কালিমা-ভর। হৃদয় আলোকিত করুবে? আর 
কি প্রপয়বাসরের সেই অমৃতময় যৌতুক--সেই 
জীবনের জীবন গ্রতিপদের চাদ শতসাধ্রে 
রোহিতাশ্বকে আমার কোলে--ও কে ও ! বামাকণঠ! 
এ আবার কোন্ অভাগিশীগ সর্বণ।শ হয়েছে! হ'ক 
_ছ"ক-আমার কি? আমি চণ্ডালের দস, কর্তব্য 
পালনের জগ্ঠ গ্রস্ত হই । আ-ছা-ছা! শৈব্যা | আ-হ? 
হা রোহিতাশ্ব! 

(শৈব্যার প্রবেশ) 

শৈব্য!। ( গীত) 

নাইরে নাইরে আহা ছা হা নাই। 
এই যে ছিল ছিল ছিল আর সে নাই॥ 
এই যে এপেছিপি মা মা মা বলে, 
এই যাছু এশে বসে গেলি কোলে, 

এই ডেকে শি বুকেতে চাঁপিস্থ মুখেতে চুমিস্, 
পলক ফিরাতে মরি মরি মি তখনি হারাই ! 

আহা আহা আহা বাপরে আমার, 
মাবলেভাক একবার, 

দুখিনীর সাধ, প্রতি পদ-টাদ, ক্ষিদে বলে কীদ, 
আমি বলি যাঁছু কোথ। কিবা পাই। 

আহা দুদিনের স্সেছে যাদু কেন তুলাইলি, 
ভেঙ্গে হাদয়-পিঞ্জ পাখা কোথা পলাইলি, 
মায়ার বন্ধন ছল রে ছেদন। মরম-বেদন 

যাছু রে বাপরে কোথায় জুড়াই। 
তুই ঘুষুবি চিতায় চ্গ কোলে লয়ে সাথে যাই॥ 
শৈব্যা। নাইরে! এই যে আমার বাঁছ! 

ছিল, কোথায় গেল! এই যেমা মাখলে কোলে 
উঠেছিলি, কোথায় গেলি! বাপরে আমার 1 বাছা 
রে আমার! 

রাজা। কেন মনঃ কেন? ও কি আবার? 
চগ্ডালের বেশ, চণ্ড1লের ধর্স। চগ্ডালের আচরণ, 
চগ্ডালের অন্নগ্রহণ, শবারণ্যে জীবন-যাপন, আবার 



১২ অমৃত-গ্রস্থাবলা 

রোদনরে!লে কেপে উঠ কেন? কোন্ অভাগিনী 
হৃদয় ছিড়ে শ্মশানে ফেল্তে আস্ছে, এমন কত 
সে, নিত্য আলে, তোমার তায় কি? 

শৈব্য]। ওছহো-হো-ছো-হো-না-না-না-- 
আছে--আছে, এই যে হ্ষুদ খেয়ে ফুল তুলতে গেল | 
এই যে, এই যে] একি হ'তে পারে, চাদ আমার 
নাই! ছুঃখিনীর ধণ নাই! গেছে-একেবারে 
ছেড়ে গেছে 1, ওছো-ছো-ছো-ছে 1 না, না, আমি 

ভূল করেছি, পাগল হয়েছি। আমার বাছ! আছে. 
ঘুমিয়েছে, আবার উঠবে, আবার মা বলে আমার 
গলা আড়িয়ে ধববে। আমার বুকের ধন আমি 
বুকে তুলে ধরে সিষ্বে যাই। 

রা1। [স্থগত) পাগলশী, ঘুমিয়েছে বটে 
রে! ও ঝড় মদ্জার ঘুম! ও দুম এক দিন বই 
ছুদিন আশে না। বাই গ্েগে থাকে, আর কে 
জানে কোথা থেকে এক আন বাঁ করে ঘুমিয়ে 
পড়ে! আখ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর এক দিন 
ভুই ঘুযুবি! এই খে আমি কত ঘুমস্তর কপড় 
ছাড়য়ে নিচ্ছি! অঙ্গের বিছানা পেতে দিচ্ছি! 
আমিও এক দিন এ থুষ ঘুমুবো! কৰে ঘুমুবো, 
কত দুর--কত দুর--আয় অয় গুম, আয় ঘুম আয় | 

শৈব্য।| বাধা বিশ্বনাথ, দুধের বাছা আমায় 
তোমা খিন্বযুলে কি অপরাধ করেছিল যে, 
সেইখাণেই তার দংশন হ'ল? 

রাভভা] হা! »পাখাত! যম্র র1জ)- 

গ্রাবেশের তার অসংখ্য! বলে, ব্রঙ্মপাপ না হ'লে 

সর্পাধাত হয় না। জ্ঞানধীন সুকুমার শিশুকে কেন 
ব্র্ধশীপ দিলে! বন্ফল্-কম্মফল। অন্াস্তরের 
খণ পরিশোধ এই যষেআমি কি করছি [আবার 
আসতে হবে? খণ পারশোথ করতে হবে। 

শৈব্যা। ও£ে1ছে।]| যদি কখন দেখা পাই, 
যি--কখন তিনি জাসেন, যদি ভার প্রাণের পুত্রকে 
চান। তখন আমি কি বগবো, কাকে এনে তর 
কোলে তুলে দিব? পাব কি--পাব কি? আর কি 
দেখা পাব? তিনি কোথায়? এত দিন কোথায়? 
আরকি আসবেন? আর কি দাসীকে ডেকে গচ্ছিত্ত 
হাদয়-রতন (পিতে চাবেন? 

রাঞা। আঁহ1 হা! ত+ এজতাগিনী? এও কি 
প্ব(মি-পরিতাক্ত11 আহা হা, আমার একটি গচ্ছিত 
রতন এক পনের কাছে আছে, তাকে তো আমি 
জকুলে তাগিয়ে দিয়ে এসেছি / আমার নব কিশলয়ও 
সেই আশ্রয়চ্যুতা হিম-মলিন পতার নেহময় কোলে 
বন্ধিত হচ্ছে কি? আছে কি-তারা আছে কি? 

ওহো-ছো-হো, অগদীশ | অগদীশ! এই কাতরা 
কামিনীর করুণ ক্রনদনে আঙ্ আমার হদয়-তারে 
বছদিন-বিস্বত কোমল ন্থুর কেন বেদে উঠছে? 
কেন প্রাণ--কেন গ্রাণ--কেন প্রাণ এত অস্থির 
হচ্ছে৷! 1? ( মেঘগর্জন ) 

শৈব্যা। ওছে। ছো-ছো, কি ভীষণ! এই ঘোর 
কালিমাময় রঞ্জন! অসার নিরাশয়া মৃতপুল্র 
কোলে আমি একাকিনী! বিধাতা আরও কি 
দেখাবে? বিপরীত পরিবর্তন তে। খুব দেখালে । 
এ আকাশে কাল জ্যোত্দার রঙত-প্রাবন দেখেছি, 
আন্ত আবার কপালীর করল ছায়'--দানবের অনঙগ- 
ফুৎকার দেখছি! কে আমি আজ এখানে 1 অদৃষ্ট আর 
কত বিদ্রপ করবে] আমি কেষে, আও এখানে ! 

যার ইজিতে শত সহজ দাগ দাপী-(দেঘগর্জন ) 
রাজা । কে এ! কেএ! অগতে আরও 

হযিশ্চজ্ আছে নাকি? আরও শৈব্যা, আরও 
রোহিতাশব | অৃষ্ট! একলঙ্গে কত রাঞ্জরাণীকে 
পথে বসিয়েছ ! 

শেব্যা। বাপরে আনার ! তোর এই সোনার 
অঙ্গ অনঙ্গে আছুতি দিতে হবে, তোর মুখ চেয়ে যে 
বাপ আমি সকল দুঃখ ভূলেছিলেম | 

গাজা | রাঁজচগ্ডাল! এ সঙ্গীত তো! অনেক 
গুসছো, এখনও কি অরুচি হয় নি? আরও শুনতে 
বাসনা? ওঠ ওঠ, কর্তব্য পালন কর, প্রতুকার্ষ৷ 

কর। চল, অভাগিনীকে পুজ্র-সৎকাগে সহায়তা 
করি। এ ভাষণ শ্ুশানে একটা জীবন্ত প্রেত 
দেখলেও অনাধিনী কতট। আশ্বস্ত ছবে। ( অগ্রালর 
হইয়া) দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান গেখে যাও, যা] 
করবার, আম করবো এখন, তোমায় আর দেখতে 

হবে না। তুমি জন্মকাঙগাপিলা নও, আমি বুঝাতে 
পাচ্ছি! 

শৈব্যা।, ভদ্র! তুমি কে? 
রাজা । দেবি! আমি ভদ্র নই, এই শ্শানর্ক্ষক 

চণ্ডালের দ্াপ মাত্রে। যে কাঞ্ছে এসেছ, এ কাজ 
তোমার নয়, তোমার সাঁজে না। তাই বল্ছি, 
প্রাপ্য দান আমায় দিয়ে তুমি চলে ষাও। 

শৈব্যা। তুমি চণ্ডাল হ'লেও অতি ভদ্র-ৃদয় 
বুধলেম, কিন্তু তোমার উপকার নিতে পাচ্ছি না, 
ক্ষমা]! কর,-এ ক্ষজিব"স্ভানের দেছ কেমন ক'রে 
চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব? 

রাজ! ! ক্ষজিক-সন্তান! ক্ষজ্রিয়-সস্তান! আর 
তুমি একাকিনী ভদ্দে। তোমার কি কেউ লাই, এ 
বালকের পিতা কি-- 
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শৈব্যা। বলো না--বলো না চগ্ডাল, শুধু এ 
কথাটি শুনতে বাঁকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, 
কেবল বড় যত্বে-বড় আশায় সিন্টুকু রেখেছি । 

রাজা । পিতা জীবিত! নাঞ্জানি, তবে সে 
কেমন নিষ্ুর--কেমন কঠিন তার প্রাণ! জীবিত 
আছে। অথচ আজ তার প্রাণ আকুল হয়ে কেদে 

উঠেনি! অর্বন্ব পন্ধিত্যাগ কারে সে এখনও এ 
শ্বশানে ছুটে এলে পড়েনি! পুজ্্র মুত-_-বনিতা 
পাগলিনী-পে কেমন পিতা ? কেমন মে পতি? 

শৈব্যা। কেন ভদ্র, সদয় হয়ে আবার নিদয় 
ইচ্ছে? পুক্রহারা কাজালিনীকে কেন পতিনিনা! 
শোনান্ছ ? চণ্ডাল, তুমি এন না, কাকে কি বলছো, 
চাল, জান না যে, ভুমি কোমলতার আঁধার 
দেবতাকে কঠিন বলছে) জান না যে, সত্যের 
অবতার, স্নেছের সাগর দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে 
আমার সমক্ষে কুধচন ব'লে বজ্রাছুত প্রাণে বিষব1ণ 
বিদ্ধ করছে! 

রাজা । পছিব্রভে! অপরাধ ক্ষমা কর! 
একট! পুরাতন মর্ধকথা মনে এসেছিল্স, তাই মনের 
ঠিক ছিল না। 

টৈব্যা। তত্র, মায়ের আশা ফুরায় না। ব।ছাকে 
আমার--কি আর বলবো চঙাল--বাছাকে আমার 
--অভাগিনীর কর্মদোষে ফণীতে ও:--৩:--ও$ ! 
বুক যে ফেটে যায়, আর বল্তে পারিনি। 

রাজা । বুঝেছি দেবি, দংশনে মৃত্যু হয়েছে। 
শৈব্যা। মৃত্যু! না নানা হ'লেও তো হ'তে 

পারে । ওগো কে তুমি, মায়ের প্রাণে আশা দাও 
ন11 বল যে, ও ক্ষত হলে মুতের মত দেখালেও 

শীঘ্র মৃত্যু হয় না। শুনেছি, তোমাদের জাতি 
অনেক মন্ত্র তন্ত্র চিকিৎসা জানে) ওগে! দেখ না, 
যদি আমার যাছুকে__ অঞ্চলের নিধিকে- আমার 
লর্বন্য ধনকে--আঁমার হারান হৃদয়-দেবভার গচ্ছিত 
রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার! এই আমি মুখের 
কাপড় খুলে দিচ্ছি, তুমি একবার ভাল ক'রে দেখ 
দেখি। যে অন্ধকার, এখানে কিআলো। পাওয়। 
যায় না? কেমন ক'রে দেখবে? 

(বিছ্যুত্প্রকাশ ) 
রাঁজা। কি--কি-কি এ! না না! বিদ্যুৎ 

আর একবার--আর একবার দেখি। ভগবান! 
আর একবার। ইছলোকে সর্বস্ব গিয়েছে, আমার 
পরলোক নাও, একটি বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও, 
তাঁর পর যা! ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মস্বকে 
বজাঘাত করো । 

শৈব্যা। কেন--তৃমি--কেন 1”-তুমি কে? 
তুমি কেন অমন কলে? 

রাজা । তুমি কে? ও মুখও যেন দেখেছি, 
চকিতে তবু যেন চিনেছি। তুমি কে? বল--বল 
স্পভাল করে কথা কও! নাঁ না, শোকে ভোমার 

স্বর বিকৃত, বুঝতে পাচ্ছিনি। তার রোদনের স্বর 
তো! কখনও শুনি নি, সে রব আমার কানে নাই) 
তুমি বঙ্গ, স্পষ্ট ক'রে বল-_-ধল--তোনার নাম শৈব্যা 
তো নয়? বল--তুমি হরিচ্চন্দ্র লে কাঁকেও চেন না 
তো? তোমার রোছিত ব'লে একটি পু ছিল না 
তে! ? | 

শৈব্যা। ছিল! ছিল] গেছে--আঁর নাই! 
মাষলে ডাকবার আর নাই। তুমি কে? তাহ 
কি অমন ক”রে উঠলে? লেই-সেই মছারাঁজ! 
আমার হদয়েশ্বর ] 

রার্থা। চু ও না, ছুও নাস্চণ্ালকে চু'ও না, 
স্ী-পুজ-বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছু'ও না। 

শৈব্যা। বটে] বাঃ বাঃ! ভগবান্, তবু তোমায় 
দয়াময় বলতে ছবে, তা হবে না? কেমন নিমিষে 
পুজশোক ভুলিয়ে দ্রিলে। খুব দেখালে। থাঁড়ার 
ঘায়ে গ্রণে॥ কাটা তুল্পে। রাজরাজেশ্বর সহআ কিনী- 
টের অধীশ্বর আন চণ্ডালের দওডগ্রহণ ক'রে শাশানে 
শুগাঁল তাড়না কচ্ছে। বাঃ! বাঃ! 

রাজা । শৈব্যা। শৈবা | শৈব্যা! 
শৈব্যা। আছি-মরি নি, মরবাঁর লয়! পতি 

আমার, আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইছ-. 
কাঁল-পরকাল, খুব কাধ করেছি, খুব বুকে তুলে দিসে 
গিয়েছিলে, খুব যত্বে রেখেছি, এ নাও--তোমার পুক্র 
নাও, তোমার রোছিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষলীর 

কাছেও রেখে যায়। 
রাজা। বিশ্বামিত্র] বিশ্বামিত | ক্ষজিয়-ত্যাগী 

কষল্রিয়ছিংসক তপগ্ঠাগব্বী যাজ্ছিক, আরও দক্ষিণা 
বাকী আছে। এই নাও, ভাগীরথী-লতলে অন্বেষণ 
করো, পাবে । (বেগে গমনোগ্যোগ ) 

শৈব্যা। (জন্তে ধরিয়া) নাঁথ_নাথ--কোঁথ 
যাও? 

রাঁঞ্জা। আর কেন টৈব্যা- আর জীবনে কাজ 
কি? 

শৈব্যা। রাঘধানীতে কথায় কথায় অভিমান 
করতেম, তাঁই কি আজ আমায় শান্তি দেবে? তাই 
কি শৈব্যার শেব বৈধব্য ঘটাবে? তোমার জীবনে 
যদি কাঁজ না থাকে, নাথ, তবে এ ছার গ্রাণেই ব 
এত কি প্রয়োজন 1? তীরে দাড়াও) এ অচেতন 
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সোনার পুতুল কোলে করে আলে ধাপ দিই দেখ, 
তার পর তোমার যাঁ সাধ থাকে, করো। 

রাজা। তুমি মর্বে? মর্তে পারবে? বসস্তের 
নধ মুকুলিতা লতিকা আমার--তোমায় চক্ষের উপর 
অনঙে ডালি দিব? তুমি এক ব্রাঙ্গণের দাসী 
হয়েছিলে? ষরবার ওচ্য তার আন্ুমতি লয়ে 
এসেছ ? 

শৈব্যা। পুমি-ই কি তোমার চণ্াল প্রতুর 
অনুমতি লয়েছ? 

রাজ1। ন, মরবারও অধিকার নাই, দাসের 
নিজ (দছগ1ণও অধিকার নাই। না, মরা হল 
না, বুক ফেটে গেল! শৈব্যা, মরতে পেলেম না! 
শৈবা। ও১--৩:-ও৫1] ধৈব্যা প্রাণের শৈব্যা 
আমার.” 

শৈব্যা। নাঁথ-_নাঁথ-_ 
রাজা । কি হবে, বল আমার কি হবে, এ 

স্বতি লয়ে কেমন ক'রে বেঁচে থাকবে? ওহো 
হো! শৈব্যা। তোমার কি হবে? প্রভাগিনী 
কাঙ্গালিশীর কি হবে? এ আবার প্রভাতের আলো 
আসছে, আবার এই সংসার দেখতে হবে! 

(বিশ্বামিজ্রের গ্রাবেশ ) 

বিশ্বা। জবপ্য দেখতে হবে! কেন দেখবে না? 
সংসারের ঘোর ঘটনাবৃত অযাবন্তা দেখলে, কৌমুদী- 
হাসি-বাশি-ভাসিত পুর্ণিমা দেখবে না? তোঁষার 
পুলের মুখচুষ্ষন করৃবে না! ? রোগিতাশ্বকে রাজসভ'য় 
বলতে দেখবে না? ্ 

মাজা | খঁষি! ক্ষজ্রিয়ের মর্দযাতনা লয়ে 
বিদ্রুপ করা কি যাঁজ্জিক ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত ? 

বিশ্বা। রাজন্!-না, এ সম্বোধনে তোমায় 
সম্মান হয় না। মানবশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমায় বিদ্রুপ 
করতে আসি নি, যাতনা দিতে আসিনি, তোমার 

সত্যনিষ্ঠা, বর্ডীবপরাঁয়ণতা, হৃদয়ের অপুর্বব বল-- 
অঙ্গৌকিক মহুত্বের নিকট পরায় স্বীকার করতে 
এসেছি । হরিশ্চন্্র। এ বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে বিশ্বামিত্রকে 

কেউ চমত্কৃত ও মোছিত করতে পারে নাই, 
তুমি করেছ। আমি স্থপ্িকর্তাকেও তুচ্ছ করেছি, 
কিত্ত হরিশ্ন্দ্র, নরদেছে তোমার কার্য দেখে 

স্তম্ভিত হয়েছি! আর রাজলক্ী মহীয়সী মানবী, 
তোমায় আর কি বল্বো, তুমিই সত সহধর্ষিণী ! 
গ্রীলোকের এ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর আমি 
জানি না। চরাচরে দেবনরে তোমাদের কীর্তি 

কীর্থন কববে। আপাততঃ আমার খ্থম কর্তব্য 

সম্পাদন করি। অযোধ্যা প্রঞজাপুজজের আশাক মল, 
তোমাদের জীবনসর্বন্ব রোছিতাশ বিষাচ্ছন্ন। এই 
য্জীয় শান্তিঅজল-.সেচনে তার ঠচৈতগ্চ হা'ক। 

( জলসেচন ) 

রোছিত। মামা 
শৈব]া | বাপধন রে আমার, ভাক--ডাক, 

আবার বঙ্গ, আবার বল। 

রাজা । জীবনাধার রোছিত আমার! আবার 
তোমায় দেখলেম-- 

রোছিত। মা মামা 
শৈব্যা। বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, আর কে কোল 

পেতে দাড়িয়ে দেখ,--মহারাজ, চিন্তে পাচ্ছ না? 
রোছিত। আঁ বাঁবা-বাঁবা_বাঁবা, এমন ! 
রাজা। চগ্ডাল-- চগ্ডাল রেরেোছিত! বাপ কি 

কখন পুজ ত্যাগ করে, তার গর্ভধারিণীকে বিক্রয় 
করে? 

টৈব্যা। ম্ছারাজ! এ আননা-দিনে কেন 
তত্প্রন। করেন? 

রোছিত। বাঁবা-বাবা, আমার কত ভাগ্য 
যেআমি আপনার পুক্র। 

রাজা। (বিশ্বামিত্রের পরতলে পড়িয়া] ) দেব! 
জার তো আমার নূতন পৃথিবী নাই, দ্বিতীয় শৈব্যা 
নাই, অন্ঠ দেছ নাই, কি দান করে, কি দক্ষিণা দিয়ে 
অ[পনার লম্মান করবো? এই মহামূল্য পুরস্কার 
দেবেন বলে কি তুচ্ছ মৃত্তিকা মুষ্টি গ্রছণ করেছিলেন? 
পাত এই অমুত-হুদদে অবগাছনের সুখ শতগুণ 
বন্ধিত করবার অন্তই কি দু'দিন দীনতার তাপ 
দিয়েছিলেন ? 

বিশ্।। মহারাজ | পকলই কর্খফল। তোমারও 
আমারও, আজকের ঘটনা তোমার অর্ধ 
বর্মফপ। রাঅদম্পতি, এ ধরাকারাগারে বাপ 
আশার তোমাদের সাজে না। যদ আমার তপন্যার 
গ্রভাব থাকে, তবে তোমর] সশরীরে শ্বর্ণে গমন 
করবে, রোছিতাশ্ব অধোধ্যার সিংহাসনে বসে 
পৃথিবী পালন করবে। এই বারাপশীধামে আমি 
কুমারুকে স্বয়ং অভিষিক্ত করবো! তোমার সাধু- 
হৃদয় মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন, আমার 
আদেশে দশাশ্বমেধ-তীর্থে তারই আয়োজন কচ্ছেন, 
চল, আমর] সেখানে যাই। 

(ধর্দের প্রবেশ) 

(ধর্মকে দেখিয়া ) কি দেবতা! আমি তো! কার্ধ্য 
সমাধা করলেম, এখন আপনার উদয়কি জন্তু? 



হরিশ্চন্ 

আশীর্বাদ করুতে? আঁপনার সেবা ক'রে এদের 
কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখলেন তো? ছুর্দতিটি 
আপনার সহোদর, না জষঠ-লম্তাঁন? 

ধর্ম। বলি, সে কথ! তোমাতে আমাতে ন। 
হয় পরে বিচার ছবে, আপাততঃ ধর্পের গ্রভাব 
ধার্মিকের জয়ট! তো দেখলে ? 

বিশ্বা। দেখলেম না, খুব দেখলেম! সঙাগরা 

ধরাধিলের শুকরচারণ, অকঙঙ্থ চজ্রমাসম রাজ- 

কুমারের সর্পাঘাত, অসূর্যম্পত্বরূপা রাজরাঁজেশ্বরীর 
মৃত্তপুজ ক্রোড়ে বিভীবিকাময় শ্বশানে একাকিনী 
হাহাকার 1 ধর্ম। তোমায় আমি মর্শে মর্শে 
চিনি। | 

ধর্স। তাঁর পর মৃতপু্রর বীবনঙগাভ, লসাগর 
ধরার জাধিপত্যলা'ত, ধাশ্মিক রাজদম্পত্তির সশরারে 
স্বরপাভ-__ 

বিশ্বা। বটে, বটে, ধর্শের স্মৃতি চিরদিনই 
হুর্ঘল। বিশ্বৃত হচ্ছেন কেন, এগুলি যে আমার 
ব্যবস্থা! | শুদ্ধ তাই? আমার তপঃ-গ্রভাবে আমার 
আজ্ঞায় ছরিশ্চন্দ্র সন্ত্ীক সশরীরে অনন্তকাল ন্বর্ণে 
বাস করবে, আর এদের জন্মপর্দিগ্রছ করতে 
হবে না। 

ধর্ম। সাধু--সাধু খধিবর] এনপ মুক্তকঠে 
পরাভৰ স্বীকার আপনার স্তাঁয় বাঙ্গণেকই উপযুক্ত । 

বিশ্বা। পরাতব। বিশ্বামিজরের পরাভব! কার 
নিকট পরাভব? 

ধর্ম। আরকার! এই আমার নিকট মাত্র। 
এতে আপনার গর্বিত ভিন্ন ল'জ্জত হবার কারণ 
নাই। অপুর্ব ধর্দগ্রতাবে হরিশ্চন্ত্র জন্ঙ্জন্মাত্তরের 
কর্মফল একজনে খণ্ডন কঃরে অক্ষয়প্র্গ লাভ করবে, 
তাই ব্রহ্মপদ-তুচ্ছকারী তুমি বিশ্বামিরে, এতদিন 
যাগধজ্ঞ পরিত্যাগ ক'রে ধারশ্িকের রাজা রক্ষা 
করেছিলে | মায়ার অতীত তুমি বিশ্বাধিব, শৈব্যার 
অলৌকিক পাতিব্রত্য-ধর্থে মোহিত হয়ে আজ 
তার মৃতপুভ্রকে যজ্ঞজলে পুনজাঁবিত করলে) 
দস্তের অবতার তুমি বিশ্বামিত্র। আজ পুণ্যঙ্লোক 
ছরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগে-- অনির্ধবচনীস় 
সত্যধর্থে মোহিত ও বিশ্মিত হয়ে স্বয়ং তার অক্ষয় 
্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুলে। খধিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিব্র, 
আমার মহিমা তোমার স্তায় অল্প লোকেই ঘোবণা 
করেছে, অল্প লোকেই তোমার গ্ভায় আমার সম্মান 
করেছে। 

বিশ্বা। ধর্ধ, তৃমি আছ, আমি বলছি, তুমি 
আছ। ফলট| অনেক সময় অগ্রত্যক্ষভাবে দাও, 

৫ ৪৫ 

কিন্ত আত বিশ্বামিত দর্পী, [কন যুক্তকণ, তৃমি সত্য 
সত)ই আাছ। 

(বিদুষক, পরান ও কামন্দকের প্রবেশ ) 

পরাহ। ছু'সনি ঠাকুর-বাঁবা, ছু'ঁলনি, হামি 
চগ্ডাল। আঁরে হামার হিয়া রাজা রেস্ছামার 
হরির! রাজ্জা 

বিদব! ছ্োব না কিরে বুড়ো, তোকে ছোৰ না 
কি? তুই চগ্ডাল! আমার মছারাঁকে তুই ছেগে 
বলেছিস, তোকে কাধে ক'রে নাচতে নাচতে আমি 
কাশী প্রদক্ষিণ করবে ছ্োঁব ন'? 

পরাছু! আরে বাবা, হামার হরিয়া রাজা 
রে-হামার হনিয়া রাজা! হাঁমি পাগল হয়েছে 
রে পাগল হয়েছে ! হামার ভরিয়া রাজা রেশ হামার 
হরিয়া রান! আরে টহছলাকা মাতার, হামার 
হরিয়] রাধা রে, তুহার হরিয়া রাজা! পরাহু 
চগ্খলের ছেঙ্গিয়! হরিয়া রাজা রে রাজ।। 

বিদু। চগ্ডাল কি! চগ্ডালকি! আমার মত 

সাতটা বামুনের সাতগাঁছা পইন্ডে হ'লে তবে বুড়ো 
তোর মান্ত হয়! তুই আমার রাঁঞাকে প্রাণ দিয়ে 
যত্ব করেছিস, আমি সব শুনলেম। 

বিশ্বা। কাঁমনদক যে, কোথা থেকে! 
কাম। আজ্ঞে জানেনই তো, বুদ্ধ-শুদ্ধি তেমন 

কখনও ম্বধিধা রকমের নয়, তাই আপনাকে দুরে 
থেকে নমস্ক'র করেছিলেম? কিন্তু প্রভু, আপনি যে 
মধ্যে মধ্যে দেবতাদের নাকানি-চোঁবাঁনি খাওয়ান, 
তাবেশ করেন। এই সঙন্ঃ গব্যননীর মতন এত 
বড় একটা দ্লদলে প্রাণ নিয়ে একটা দিকৃপাল 
রাজার বুকে না দিয়ে, দেবতারা কি না এই 
চগ্ডালের ছাড়-মাংসের ভিতর পুরে দিয়েছে! 
ভু সব করেছেন, এক গণুষ জলটল দিয়ে এই 
চগ্ডালটির কিছু ক'রে দিন, এ লোকটা 
চগ্ডাল! 

পরাহু। আরে কুছু করতে হবে না রে, কুছু 
করতে হবে না] হরিয়া তুই বাবা মটুকটি মাথায় 
দিয়ে বোস, ছাঁমি একটিবার দেখিক্ষে শুয়ে পড়ি, 
মরিয়ে যাই। হামার ভরিয়া রাজা! রে-হামার 

হরিয়। রাজ! | 
রাজা। মহধি] এই মহানুভব কোমলহনয় 

চণ্ডাল দারুণ ছুর্দিনে আমার প্রাণে শাস্তি দান 
করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, আমি তা-ও 
অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি এর ন্বনা্বাসের 
ব্যবস্থা করুন। 



৪৬ অমৃত-গ্রন্থাবলী 

পরাহু। স্বর্গে | .ও বাবা, সেখানে বাধুন 
আছে, রাজা আছে, তদ্দর ভয় আদমি আছে, 
ছাণি সেখানে গিয়ে কি করবে! বাবা। হামার 
হরিয়া রাজ] রে, ছামার হরিয়া রাজা | 

রাক্দা। চগ্ডাল! পিতা! 

পরাভ। বোল বোশ পাবার বেল, ছাঁমার স্বর্ণ 
হয়েছে। ছামিরা্ার বাবা রে রাজার বাঁবা। 
হামার হরিসা রাজা রে, হামার হ্রিয়। 
রাজ] । 

বিশ্বা। সাধৃহদয় চওাল, কুন্ুমদলের সঙ্গে 
ক্ষুদ্র কীটও দেবতার শিরে স্থান পায়। 
তোমার নিদ্দের হদয় অতি মহান, আবার এই 
বারাশশীর শ্াশানে লর্মাধিক শবের অন্ত্যেট্টি- 
ক্রিয়ার দ্বারা জেমার জন্মাস্তসীণ ধর্শফল খণ্ডন 

হয়েছে, হরিশ্তন্দ্রের সাধু সঙ্গে তোমার স্ব 
অধিকার হয়েছে, যাও, ধর্দের প্রভাবে ও আমার 
আশীর্বাদে তুমি সেখানে যাও। যেখানে ব্রাহ্মণ" 
চগ্ডাল, ধনি-দরিস্ত্, রাজা-প্রা বিচার নাই, যেখানে 
বিশুদ্ধ পবিত্র আত্ম-মাঞ্সকে আলিজন দিবার জন্ত 
আনন্দময় পরমাত্ম। গুত্র ফ্যোতির্ঘয় অঙ্ক বিস্তার ক'রে 
পদ্ম'সনে বসে আছেন, তুমি সেইখানে যাও। ধর্ম, 
আঁমি আবার বলি, তুমি, আছ--আছ--আছ। জমি 
তোমার নিন্দা ফরেছি, আঁমি তোমার জয় ঘোবণা 
কচ্ছি, ঝ্সিলোকে অবশ্ধ করবে! শ্যতো ধর্্ 
স্মৃতে] জয়: !” 

সকলে। “বতো ধর্ম স্ততে জয়ঃ !” 

ধর্ম | আয়ধরন্মবীর হরিশন্দ্রের জয়! 
সকলে। জয় ধর্বীর ছরিশ্চন্দ্রের জয়! 

যবশিকা-পতন। 
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দণ্ডার সিংহ 

রাও দিনকণ 

» পৃথ্থীধর 
« মতিটাদ 

» দুলাইটাদ 

অংশ্ত 

প|ছাড় সিংহ 

রও কুম্ত পিংছ 

চলাই 

উদরাক্মণ 

লট্কা 

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 
পুরুষ । 

*** লেনপতি ( ভবিষ্যতে মন ব্তী-পতি )। 
হু ভা”য়াতের প্রধান সর্দি । 

সৈচ্ঠধ্যক্ষ। 

ভা'য়াতের নব-সভ!পত্তি! 

সর্দীর। 

দিনকরের পুজ। 

সেনানায়ক। 

পুর্থীধরের পিতা 

পুরোহিত | 

দিন্করের ভীল-ভূত্য। 

ভয়, সৈনিকগণ, সর্দ!রগণ, ভূত্যগণ, জনুরী, সরবত ওয়ালা, ফুলওয় ঢা, 

বালক গণ, গ্রছাচার্য] ও ঘাতক হত্যাদি। 

১০০০ 

জ্ী। 

আশাব্তী পগৃথ্থীধগের বাগদত্তা-পড়ী। 

ছিরথায়ী দিনকরের পত্মী। 

অরুত্ধতী অ।শাবতীগ মাত।। 

শিলাবতী, কমল, যমুনা! ও তদ্রা পুরকন্তাগণ। 

ভাগীরথা পরিচারিকা। 

নাগৰি কাগণ। 

গেছিস করে 



আদশশ্বন্ধু 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 
মন্দাবতীর চক। 

(নাগরিকাগণ) 

(গীত) 

মধু যামিনী জাগো--জাগো বজবালা। 
আজি দোলে দোলে, ছো'রি খেলে নন্দলালা ॥ 
মারে কুঘুম পিচকা রা, শ্তামলিয়া গিরিধারী, 

লাল পিস্ারী অঙ্গভাঁল। ফাঁগে উজালা ॥ 
লাল তপন-শুনয়(তট, লাল কদম্ব যট,--. 
লাল গোপী-কটি-শোহছন ঘট, 
জাল তন্তু কালা শঠ নট 7-- 

লাল কেশ লট পট ছোটে যুবতা-মালা ॥ 
| নাগারক1গণের প্রস্থান । 

( তটটয়ের প্রবেশ ) 

শোছন। তোমাদের মন্দাবতীতে তে ছোরির 

ধুম খুব বেশী দেখতে পাই । 
দোকান। আইয়ে ভট্রজী মহারাজ, দে এক 

পুরুয়া তনি সরব তো পি লিজয়ের পর্বতে 
আনার, আঙ্গুর কি সরবত ফলস কি স্ব, সরবতে 

বনকৃস-- 
লছমী। চলো ভইতী, খোঁড়া সরবৎ তো 

পিও। 
শোছন। আরে সরবতওয়ালে, ভোম কোন্ 

জাত ছে]? 

দোকাঁন। কুছ ডর নেই, পি লিজিয়ে, ময় 
গন্ধি হু, আইয়ে বৈট যাইয়ে। 

(জনৈক অভ্রীর প্রবেশ ) 

জহ্রী। আরে গন্ধি তাই, এক পুরুয়া বনকস! 
আউর পুদিনা মিলায়কে দেও তনি গোলাপি 
দে দেও, আজ বড়া গরম চড়া। 

১ম--৭ 

দোঁকান। আইয়ে, কহিয়ে£শেঠজী, ছোরিকা 
দিনমে বিচা-কিনা ক্যায়মা। ভয়। ? 

অহুবী। আউর বিচাকিনা! যো দ্বেশমে 
রাজা নেহি, ভয়া অছ্রীকো, আউর বড়া বড়। 
ক্যারিগরকে। অন্ন কাছা? 

শোছন। দেশে রাঞ্জা নাই, এ কি রূকম 
কথ! ? তবে তোমাদের শাসন পালন চলে কি 
রকম ? 

লছমী। তুমি কি জান না, প্রায় ষাট সত্তর 
বৎসরের উপর আমাদের কচ্ছ দেশে রাজা নাই 
শেষ রাঁঞা ধাঁছুকা [সিংহ অপুজ্রক ছিলেন, তিনি 
মৃত্যুকালে রাজের সমস্ত বিশি্লোককে শয্যাপার্্ে 
ডাকিয়ে বলে গিয়েছিলেন, “দেখ, পোষ্যগুজ দ্বারা 
আমার বংশ ও রাজ্যরক্ষা কর? চিরদিনই অনিচ্ছা । 
ভোমগা গ্রঙ্জাবর্গ অমর সন্তান, আমি এই রাজ] 

আমার সন্তানকে দান করে গেলেম। তোমরাই 
আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সকলে মিলে তোমাদের 
মধ্য হ'তে একাধিক বিজন সচ্চগিত্র সবিতদ্বান্ শান্তজ্ঞ 
সঘংখজ নাগরিককে স।ধারণের জতিমতে র্দাররূপে 
মনোনীত করুবে। 

শোঁছন। বাঃ, এ ভো। মন্দ নয়, মারা ধান্ুকা 

সিংহ এ বুদ্ধি পেলেন কোথ। থেকে? 
লছমী। তীর বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা কত হয় 

বটে, কিন্তু কচ্ছর়াদ্ধ্যে এ প্রণালী একেবারে নুতন 
নয়। পুর্বে রাজতন্ত্র বর্তমানেও রাআ সকলের 

সম্মানভোগী হয়ে সিংহালনে অধিঠিত থাকতেন 
বটে, কিন্তু ছুই শতাধিক উচ্চবংশঞ্জ ঠাকুরগণই 
রাজ্যের বিধি-বিধান সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেন ) তবে মহারাজ ধাুকী লিংহ সেই প্রথা 
অধিক প্রসারিত করে দিয়া গিয়েছেন) কেবল 
মৌলিকঠাকুরগণই নয়, যোগ্য হ'লেই সকল গ্রঞজারই 
সাধারণের মত লইয়া তা'য়াতে আসন লাভ কর্বাঁর 
অধিকার হয়েছে। 

শোহুন। ভা*য়াত কি! 
লছমী।, আগেকার ঠাকুর-নঙ্গতকে ভাদিয়!ৎও 

বলতো, ভাইয়াৎও বলতো); এই ভা'য়াতে 
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গ্রতিবতলর এক অন ক'রে প্রধান নির্বাচিত হুয়। 
অধিকাংশ লর্দার ধার পক্ষে মৃত দেন, জিনিই 
গ্রধান হ'ন। 

হয়, তাই আত এখানে অন্য দেশের চেয়ে হোরির 
ধুম বেশী দেখছ । 

শোছন। বটে, তাই এত উত্সাহ! 
লছমী। উত্সাহ হবে লা। গ্রতি গ্রজারই 

মনে আছে, উপযুক্ত হ'লে তার না হয় তাঁর সম্তান- 
সম্ততির একদিন রাজকার্ষ্যে ক্ষমতা হছবে। 

( চটসাইয়ের গ্রবেশ ) 

চট। হবে ছবে-বাঁজা হবে। বাবা ভোঁমর। 
দুজনে কে বাপ, এক ধেটাতে ছুটি বেগ্ণ) 
এলেবাল পোষ(ক, মাথার টোপর ঠিক এক করেছ? 
ভট্ট বুঝি? তবে খট্কা রেখ না বাপ? যাছুধন 
মোর, শিয়াল কি কখন ৰাধ হয়? মন্ষ) কি 
দেবতা হয়? রাজা বলে তো একটা মাচুষ ভগবান্ 
পয়দা করেন নাঃ যার হাতে জোর, লেই মন 
ভোর) বাপরে আমার, ক্ষমতাটি পেলেই অমনি 
তাগী হয়ে উঠতে হয়। এই দেখ না, বাপ মাকে 
ভুলিয়ে পালাসেম। একট] মেয়েমানুষের কাছেও 
করে! হলেম না, গাছপালাকে আপনার করে 

নিয়ে সংসার কর্গেম 7 যভাদন ভুকিঝে ছিলেম-- 
ছিলেম ভাল, ভার পর চট টটু পরে চিমটে হাতে 
নিষ্কে যেই দ্বু্দনের তরে সহুরে এলেম, অমি 
দেশ দ্ধ মিলে আমায় মাটী কর্বার চেষ্টা 
করেছিল। 

গছমী। দে কি সাইজী, তুমি কৌমার 
সন্ন্যাসী, তোম।য় মাটা করে কে? 

চট। আরমাটীকরে কে মাঁটী করে মাটী, 
এই মাটীর দোষ রে বাঁপ, মাঁটার দোষ! কাকুর 
কি এতে রক্ষা আছে? যেষন ছুয়েছ মাটী, অমনি 
হয়েছে মাটা। দেখ না, তুই নারাণে, অমন 
গোলোকের জা ছেড়ে দীনবন্ধু হতে মাটীর মাঞষ 
ছয়ে মাঁটাতে এলি, আর অমনি পে বৃকভামুর নুনার 
মেয়েটাকে দেখে মাটা হয়ে গেলি) দুর দুর। এই 
মাটাই খারাঁপ--এই মাটাই খারাপ! এতে রাম 
মটী, কুষ মাটা, যে আসে পে মাটা, লব মাটী। 

দোকান। সরব পিওগে সাইভী? 
চট। কে তোর সরবৎ খায়-_-ম1টী গোলা, মাটা 

গোলা । মাঁজুষের পেটে মাছুয হয়, ছাগলের পেটে 
ছাগল হয়) তোর বনকৃাই বল্, আর আনারই 
বল্, আনানাস ফল্সা যাই হোক, সব তো মাঁটার 

এই ছোরিপুর্ণিমায় সেই নির্বাচন, 

পেটে হয়েছে, মাটা নয় ভো কি? ও মা, দেখ না, 
কাপড় চোপড় ছেড়ে চট পরৃলেম, কোথায় লোকে 
আমায় ঘেন্না করবে, না আসু/ছন পাদোদক খল 

নিতে, উনি আসছেন চরণে ফুল দিতে, ইনি এলেন 
মুখে ক্ষীর দিভে ) রঘুয়া বলে, ওষধ দাও, মুদ্রা 
বলে, ছেলে দাও, তঙুয়া বলে, টাকা দেও, মুন্নালাল 
সত! ক'রে আমায় বলে, ধশ্মের বর্তিমে দাও) এ 

এসে বাজনা বাঁজায়। ও এসে ফুলের মালা দের, 

আবার কারু কারুর কাছে শুনুতে পাই, আমি 
প্বুদেব”+--আবার জম্মেছি। আর মাগীদের তো 
কথাই নেই, পাঁন চিনুতে চিবুতে ভক্তিভাবে নয়ন 
ঠেরে প্বাবা” ব'লে আমাক প্রেমের ফাদে ফেলতে 
চায়। দুর দুর, মাঁটা না ছাড়লে মাটা যায় না। 

শোছন। তা শাইতী, কেন বনে যাও না। 
চটু। যাৰ তো মনে করি, কিন্ত মনের 

কোণে মাটার খা লেগেছে। পণ্ডিত মথুরাদাস 
আমার স্তোজে লিখেছেন! জগমল অস্কর আমার 
মুর্তি গড়ে বেচেছে। আর বো রেতে যেয়েমাছ্ষ 
পা টিপতে আলে! সংসার ছেড়ে পালিয়েছিলেম, 
কিন্তু মাটী ছেড়ে পাঙ্গাতে পাচ্ছিনে; তাই 
বল্ছিলেম, তোদের মাটার রাঁঞিয, এতে কোন 
উপায় নেই।ঃ নামে কি এশে যায়, তোদের 
রাজার ছেলেই রাজা হোক, আর কেলুয়া। ভূঝুফাই 
লর্দিযী করুকঃ যাঁর হাতে দাও, সেই বগ্ডামীর 
পা্ডা, সেই কোলের দিকে টান--কাঁগালের মৃত্যু- 
বাণ। মধু ময়রাণী ধারে মুড়ি দেকনি,--তার চাল 
কেটে দে। “তোর যার মুলক তার” চুনিয়ার এই 
আচার ;--লব তুয়ো--সব মাটা। 

(গভ ) 

ওরে ওরে দেহখ!ন দর্পণে দেখে বয়ান, 
ছল করে বুল রে মন আমি বড় রূপবান! 

কিন্তু সব মাটা--সব মাটী | 
মাটাতে ফোটে ঘ!স, গরু এসে করে গ্রাস, 
তাতেই সে জীবন ধরে, মাটী দুধ হয়ে ঝরে, 

বাবু তাই রাজা মশাই খা আদরে, 
আরে সেও মাটা--সেও মাটা! 

রাজা বসে দমকে, শিবে ছীরে ঝমকে, 
সে ময়লা কাঁটা কর়লাখানা 
পোড়া মাটার বাবুধাঁনা )-- 

খালি চক-চকানে ঝক্-ঝকানে মাটা। | 
ওরে যার চোখটি দেখে হয় মাতাল, 
ভাবছিস্ বসে আকাশ পাতাল, 
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করুছিস্ মনে হলি মাটী। 
সেই কাল কেশ--এলে! বেশ' 
চল্ টলাঢল যুখটি সরেশ। 

ওরে চট্টপাই কয় আঁর কিছু নয়) 
সেও মাটী--লেও মাটী!। 

[ প্রস্থান । 

জনরী। পাগলা কেয়া বোলে-_ছিটি মিটি। 

আরে যব তক জিনাগি, তন তকৃ সম্ঝো আপনা 

ভাঁলাই? বোল্তে ছো হীরাঁকো কয়লা] বয়লাঁকা 

দাঁম মে কভি হীরা মিলৃতা হাঁস? 
শোঁহছন। জ্াঁনতা ভা ভাই অব, আদরমীকা তন 

আউর কুছ নেই--(ফ মিটি মিটি! লেকেন এক 

হাসিয়া জধি স্ুংতি ব্দন দেখকে কোন্ চুপ রহ 

সকে? 
লছমী। দুদ মশাই যা বলছেন ঠিক; কমার 

চটুসাই যা ব্ল্ছিগেন যে, ক্ষমতা পেলে সামাস্ত- 

লোঁকও রাধার মেজাজ ধারণ করে, তা নিতান্ত 

মিথ্যা নয়; এই আমরাই ত মত দিয়ে এক জনকে 

ভাজে পাঠাই, তার পর সেই আবার আমাদের 

চিন্তে পারে না । 
অছরী। আমার পরদাদার কাঁছে শুনেছি 

যে, আগে কেত দ্ষচ্;ৎ-কেত বেনারসী শাড়ী 

ঝ্তে তস্বীর, কেত পুণতলি এই মন্দাবতীরাঞ্যে 

বিক্রী হতো? রাজা আপনি নিতেন, তাই দেখে 

বড় বড় সর্দারেরা, এমন কি, ছোট ছোট রায়খ্রা 

থোড়া দামে কিনে নিত কিন্তু ভা'়াতের রাজ্য 

ছয়ে সব কমিনা কর্তা হয়েছে, তার্দের কাছে আর 

আমরা সওদা খিচবো কি? 

লছমী! তা সত্য, রা উৎসাহ না দিলে 

কলা-কবিতাদির আদর হয় না, এখন চঙ্গ। 

( ফুলওয়াল! বাঁলকগণের প্রবেশ ) 

(গীত ) 

দোঁলের দিনে ফুলের মালা গলায় দোলা না। 

দুলিয়ে লালা জুয়ান বাঁলার মনটি তোলা না। 

আমর মন-যাতাঁন জাতি ফুলের হর, 

মাঝে মাঝে থাকে রমণের বাহার; 

আপনি সেক্দে সাজিয়ে তারে, 

(আয় রে আয়) শেষে ঝোলা না। 

দেখ দেখ টাটুকা ফুল আটকা সুতোয় 

কালকের তোল! না। 

শোছন। ইধার আও বাচ্চে, দেখে তেরা ছার । 

জোড়ি কেতা লেওগে? 

১ম। ভুকে পাশ দাম নেছি লেতে। এই 

লেও-পছ্িন লিজিয়ে, আঁশিস্ দিজিয়ে-_ 

বাঁলকগণ। দাম নেহি লেতে, আশিস্ দিঞিয়ে, 

মের। মাল) লেও, মেরা মালা লেও। 

( মালাঘার1 তষ্দ্বমকে সঙ্জিতকরণ ) 

ট্রয় । জীতা রও বাচ্চে, তা! রও, কিষণঞ্জী 

মঙ্গল করে। ূ 
[ বাঁলকগণের গ্রস্থান। 

শোহছন। আহা, ওই মালীর ছেলেগুলি তো 

বড় শান্ত, ভ'ক্ত-শ্রন্তা আছে । | 

লছমী। ভাইগী, ভারতবর্ষে ভট্টের সম্মান 

এখনও মলিন হয় নাঁই। 

(তিন জন সর্দারের প্রবেশ ) 

১ম ষর্দীর। আপনি বুঝছেন না, মৃতি টার্কেই 
গ্রধান করা উচিত । 

২য়সর্দীর। কেন কেন-আমি শুন্তে চাই 

কেন? আমি যদি শোছনলালের দিকে মত 

দিই? 
১ম সর্দির। শোঁছন্লাল কো? তুমি কি 

দ্রণ্ডীরের কথা মান্বে না? 

২য় সর্দার । কেন, দণ্ডারের কথা মানবে 

কেন? আমি কিছু ধারি তার--না হয় দেব 

সময় হলেই দেব। 
৬ম সর্দার। সময় হলেই দেবে কি? তিনি 

স্পট বলেছেন--প্যে আমার দেনা রাখে, আজই 

দি'ক-- নস মতিঠাদকে প্রধান বরুক) যেনা এ 

কথা শুন্বে, দেনার দায়ে €ে আমার গোলাম 

হবে ।” 

৩য় দর্দীর | তা অনেক অর্দাওর কাজে বর্তব্যে 

দগ্ডারের গোঁলাম হয়েই আছে। মতিটাদ গ্রধান 

হবেই-হবে। 
[ সর্দীরগণের প্রস্থান । 

শোহন। ও ভাইজী, তোমাদের প্রজাতন্ত্র 

তো বুঝছি; সেই গোলমাল, পেই বলের গ্রতূত্, 

ধনের আধিপত্য । চট্ুসাই যা ব'লে গেল, মিথ্যা 

নয়। এ শোন, কোথায় আবার হোরির গান হচ্ছে, 

চল দেখি গে। একে নবীন বসন্ত--তাঁয় দোললীলা, 

জন-সাধারণ্র আমোদ হবে না কেন) বৃন্দাবনের 

কবি-বর্ণিত ছবি যেন আজ চোখে আস্ছে | 
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(গত) 

সা্িয়া শ্টামল বেশে, ফুল পরে হেসে হেসে, 
যৌবনে জাগিয়ে ধরা করে ঢলম্ল। 
মধুময় বুন্নাবন, আঁনন্েতে নিমগন, 
মধুমাসে মধুরসে ভাসিল লকল। 

নাশিয়ে নিশির মসী, আকাশে বসিল শশী, 
চাদির চাদূনী চেলে ভূবন ভুলাক়। 
মৃদ্ল পবন বায়, ছুলে দুলে ঝয়ে ষাঁয়, 
ব্রত্জের ছুলালী মন মদনে ছুলায়॥ 

তরুণ তমাঙ্পজলে, শীপমুলে দলে দলে, 
সেবা-কুঞ্জে গোপীকুঞজে প্রমোদেতে ধায়। 

ছাঁতে আবীরের থাল।, গ্রেমিক! গোপের বাঙ্গা, 
 আকুলিতা পুলকিত দেখে শ্যামরায় ॥ 
নাচে গোগী বনমাঝে, কাকালে যেখলা বাজে, 

শ্যাম সনে নাচে রাধা গুনে প্রেমগান। 

নাচিতে ফেলিতে পদ, ফুটে উঠে কোকনদ, 
ফু্মদে হৃদিহ্দে বছিছে তুফান ॥ 

করে লয়ে পিচকারী, শ্ামে করে টিটকাৰী, 
(বলে) কোথা দেব কানু ফাগ তব কাল অঙে। 
আয় আয় সরে আল, ট!পায় লাগিবে কালি, 
কাজ নাই ওলো রই থেকে কাল সদদে॥ 

রাই বলে ছিছি ছি ছি, ও কি কথা বল সখি, 
হ্যামের সুষমা যত ধল!তে কি আছে। 

কাল গায় ফ1গ-ঘটা, জঙ্গদে বিজলী-ছটা।, 
যদ্দি ধলা চাস বালা যা ওই টাদের পাছে ॥ 

উঠিল হালির রঙা, বাধ ছাদ হলো ভঙ্গ, 
ক্টোমের তরঙে আজ মাখামাখি খেলা। 
সরমে তরমে টিল, লাঁজের ছুয়ারে খিল, 

কোলাকুলি খোলাখুলি আবীরের্ মেল! ॥ 

| সকলের প্রস্থান। 
ভা আাহজত০ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

নগরগ্রীস্ত। 

পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈশ্) | 

সৈন্ঠগণ। জয় দণ্ডার সিংহের জয়, সেনাপতির 
অয়। 

পাছাড়। আত্তে আস্তে, এখনও সময় হয়নি, 
এখন অত বাড়াবাড়ি ক'রে কা নেই--দণ্ডার 

সিংহের জয় ঘোযপার দিল শীজ্ই আস্বে,-তখন 

যত সাধ থাকে, যত উৎসাহে পার, তাঁর অয়গান 
করে| 

১ম মৈহ। দিন আস্বে কি--এপেছে ? আমর! 
যোয়ান, যুদ্ধই জানি, সেনাপতিকেই চিনি। 

২য়সৈন্ভ। তা বৈকি! সার্দীরেরা আমাদের 
অন্তে কি করেছেন? যুদ্ধ বাধলে যে আমরা বুকের 
রক্ত দ্িতে--প্রাণ দিতে যাই, ত1কি তীর মনে 
রাখেন? একটু আমোদ করে শ্ুর্তি করে বেড়ান 
দুরে থাক, আমরা পেট ভরে থেতেই পাইনে। 

৩য় পৈহ্যা। ভ, পেট ভরে খাবে? আমি য৷ 
পাই, তাতে আমার মাসে পোনের দিনও কুলায় 
না, তা তোর] দিবি না দিবি--যোয়ানের যা কা 
লুটেপুটে খাই, তাই করতে দে। তা' নয়-পব 
ধর্শের রাজা কচ্ছেন। আমি একদিন একটা 
চাঁমারের খাসী কেড়ে নেগে মেরে খেয়েছিলেন, 
তা এ সর্দার দিনকর কি না আমায় তিন দিন কয়েদ 
করুবার ভকুম দিলে, আর খাপীর দাম বলে আমার 
মানে থেকে কেটে আটদাম সেই পাঞ্জী চামার 
বেটাকে দিলে। 

১ম সৈন্য । হ্যা, এ দ্িনকর বেটা ধর্মের টেকি । 
আমি একবার একট দোকানদারের কাঁছ থেকে 
একটা সাচ্চ। টুপি নে হাঁস্তে হাসতে মাথায় দিয়ে 
চলে গিয়েছিলেম, তাঁর পর ভাং খেয়ে কোথায় পড়ে 

যায়, আঞও খুঁক্জে পাইনে? তা এইপন্তে কিনা 
সাজ! দিয়ে জামায় অপমান করুুল। 

৩ম সৈম্ভ। যা ছোক বাবা, আমাদের দণ্ডার 
লিংজীর জয়ন্তয়কার হোক্, ত!র চাদীতে এ বছরের 
হোরীটে মজায় কাটবে) আমি তো! এক ঘড় ভাং 
আর ছুটে খাশী একলা খাৰ। কি ব্ল্বো, হাতিয়ার 
সব কেড়ে রেখেছে, নৈলে আজ সকলে ভাং আর 
থাসী খেয়ে এই ফাগুয়ার রাতে বাজারকে বাার 
লুটে ফেল্তেম? জঙ্গ] যো্জানের হাতে হাতিয়ার 
নেই--লুঠ কর্বার এক্তারই নেই, ছোঃ ছোঃ ছে1ঃ] 
কি অন্ঠায়--কি অরাজক ! 

পাছাড়। শ্রযা বল্পে অরাজক, আসল কথা-_ 
অরাজক ) দেশে রাজা না থাকলে কি জঙ্গী যোয়ানের 
কদর হয়? সামাগ্ত লোক সব রাজ্যের ক্ষমতা পায়, 

তাদের ছাতী কত ?যে আমাদের খেলাত দেবে, 
বন্সিস্ দেবে, লুঠ তরাজ বব্বার হুকুম দেবে? য়াজা। 
চাই-রাজা চাই। 

২য় সৈম্তা। কিন্ত কিন্তু একটা কথা তো মানতে 
হবে? আমাদের রাজা ধানকী সিংহ তে! এই 
মন্নাবভী সব গ্রজাকে দান ক'রে গেছেন? আমরাও 
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তো গ্রঙ্থা, একদিন আমাদের ছেলেপুলেরাও তো 
সর্দার ছয়ে হুকুম চালাতে পারৃবে? 

৯ম সৈস্ত। ছাই পারুবে, আমাদের কপালে 
ছাই হবে) এই জনকতক বড়লোক আর শান্্পড়। 
মুখ-গোমড়ারা খালি আপনাদ্রের ভেতর বাছাবাছি 
করে সর্দার হচ্ছেন, সতাপত্তি হচ্ছেন, আর মজা 
করে আপনাদের যে যেখানে আাছে, তাদের পেট 
তয়াচ্ছেন। 

পাছাড়। আর আমাদের তো! ভা'য়াতে গ্রবেশ 
কর্বার অধিকার নেই, স্ৈগ্ছদের জন্য ভা"য়াতের 
দর চিরকালের জন্ঠ বন্ধ। 

ওয় সৈশ্ট। দেখ দেখি, কি অন্তায়। শত্রুর মণ 
নিতে আমরা, বুকের রক্ত দিতে আমরা, আর 
আমাদেরই কখনও সর্দার হবার সন্ত।বনা নাই? 
অরাজক |--অরাজক !! 

পাভাড়। ঠিক-ঠিক, অরাজক ! 
রাজ চাই--রাজা চাই। 

১ম সৈস্ত। পে আর আমাদের অদৃষ্টে হবে না, 
রাজবংশ তে। লোপ হয়েছে। 

পাহাড়। ভোমরা কিজান নং যে, আমাদের 
দণ্ডার লিং পুরাঁতন রঞ্জবংশীয়? 

সকলে। সেকি! সেকি! 
পাছংড়। খুব নিকট _-বাঁর পুরুষ ছাড়াছাড়ি? 

তাঁর উপর আমার বোধ হয়, যে-_চামুণ্ড মাসীর ইচ্ছা 
-দ্গ্ার সিংছীই মন্দাবতীর রাজা ছন। 

১ম সৈন্। চাঁযু্। মায়ীর ইচ্ছা! তিনি [ক 
কোন স্বপ্র প্র দিয়েছেন? 

পাহাড়। না, কিন্ত সে বড় অদ্ভুত কথা, তোমরা 
শুনলে আশ্চর্য্য হবে। 

পাহাড়। ভায়াতের সর্দারদের নিকট তিনি 
মন্দুরা হ'তে দুঃখী সৈন্যদের অন্ত থাছা, অর্থ ও 
অন্ত্রশস্্র চাইবার ন্ট এখানে আপছিলেন, পথে 
মধুবনের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে সিংজী বড় 
্াস্ত হয়ে একটি গাছতলায় শয়ন করে নিদ্রা যান, 
মুখের উপর বৌদ্র পড়েছে দেখে একটি রাজলাপ 
তার মাথার কাছে এসে ফণ। ধরে রৌদ্র নিবারণ 
করে। 

সকলে। কিআশ্ধ্য! কি আশ্চর্য্য | 
পাছাড়। তার পর শোন, এমন সময় কোথা 

থেকে একটি নীলক পাখী উড়ে এসে সেই ফণার 
উপর নৃতা কমে থাকে। 
সকলে। অদ্ভুত! অডভুত | অয় চাযুণ্ মায়ীকি 

অয়] অয় নাগরাঁজ কি য়! অঙ্গ লীলকঠ কি অয়! 

অরাজক ! 
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পাছাড়। এমন সময় একট! রাখালের গোকু 
সেখানে ছুটে আপতে সিংদীর নিদ্রাভর্দ হলো, 
অমননি পাখীটে-- 

ওয় সৈগ্া। ফড় ফড় করে উড়ে গেল? 
পাছাড়। আর সাপটা? 
৩য় সৈন্য । সড় সড় করে গড়ে গেল? আর 

সন্দেহ নেই, আর কথায় কাজ নেই, একে রাঞার 
জ্ঞাতি, তার উপর সাপের ফণ1--পাখীর নাচ, আার 
জার উপর রাজার মত্তন দুহাতে আমাদের অর্থ 
দিয়েছেন। আমরা দণ্ডার ফিংহ মরূতে বললে 
মর্বো, বাঁচতে বললে বাঁচবো) আমরা আর 

কারেও চাইনে। 
পাছাড়। দেখ ভাই যৌয়ান সব, জাঁপাততঃ 

মহারাঁঞজজী তোমাদের বড় অল্প অর্থই দিতে 
পেরেছেন, তিনি এতে বিশেষ লজ্জিত ) বিস্ত শীঘ্রই 
তাঁর জায়গীরের খাজনা এসে পৌছ্িবার কথা- 
তখন তিলি তোমাদিগকে এ অপেক্ষা বেশী অর্থ 
দেবেন, আর যদ সে দিন হয় বুঝেই" 
তখন-.- 

সৈম্তগণ। আঁর ব্লৃতে হবে না, আঁর বলতে 
হবে লা, খুব বুঝেছি, শীদ্রই মে দিন ছবে)ভঙ়্ 
মহারাত-- 

গাছাড়। আবার? যাও, এখন তোমরা খুব 
আমোদ কর গে, কিন্ত খুব হুলিয়াঁর থেকো, কাছা- 
কাছি থেকো-যা বলেছি, মনে আছে তো? 

২য় পৈন্ত। খুব মনে আছে, একবার জক্ষেত 
পেলে হয়। : 

পাছাঁড়। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম, সিংঘীকে 
তোমাদের কথা বলি গে। 

৩য় পৈগ্ভ। হ্যা যাও, বত ব্ভৃতত রাম রাম 
বোলো--ব্ছুত বত রাম রাম বোলো] । 

| পাহাড়ের প্রস্থান । 
একব!র হুকুম পেলে হয়, আমাদের অঙ্গী লোকের 
ছাঁতীরার কেড়ে নিয়ে অপমান ! আমাদের গড়ে 
আমাদের যায়গা! নাই! আর ভয় কি? দণগ্ডার 
রাও হবেই হবে, সাপের কথা শুন্পিনি? 

(চট্মাইয়ের প্রবেশ ) 

চটু। এ সাপের কথা--এ সাঁপের কথা, ভারি 
ঠিক--ভারি ঠিক) খতিয়ে দেখিস্, মিলিয়ে নিস) 
ফরাক্ নয় এদিক ওদিক। 

১ম.লৈগ্। কি ঠাইঘী, কি ব্ল্ছো? তুমি 
আবার সাপ দেখলে কোথায়? 
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চটটূ। ছুনিয়াময়-_দুনিয়াময়। 
বাপ, খালি সাপ--খালি সাপ। 
উড়ছে ছু দশটা চিল, 
বাকী সব সাপ কিল্ বিল্। 
কেউ আছেন মুস্ড়ে মাথা 
কেউ ধরেছেন ফণা $-- 
দেখতে দেখতে ছাড়বে বিষ একটু চেপে ঝঃনা। 
২য় সৈশ্গু। পীইভী, তুমি কি বল টল, আমরা 

বুঝতে পারিনে ) আমরা অজী যোয়ান লোক, যার 
কাট ক'রে খাই, তোমার হে়ালী কি বুঝি? 

চটট। বুঝবি বুঝবি বাপ, চোখ বুজলেই বুঝবি। 
১মলৈচ্ভ। আপাততঃ তো সাইথীর তাং 

খেয়ে আধখান! চোখ বুদধে এসেছে। 
চটু। আকেলও তাই খুলেছে, রাঁজ-সাঁপ 

দেখতে পাচ্ছি। 
১মপৈগ্ঠ। (নাস্তিক ) ওহে, ঈইটে বোধ 

হয় সিদ্ধ পুরুষ) কি ছবে জঅব--জানতে পেরেছে, 
তাই পাগলামী ক'রে বলছে। 

২য় সৈন্ত। চল, আর এখানে গড়িষপী ক'রে 
কাঁজ নেই| আর একটু ভাং খেয়ে আমোদি কারে 
সেই ঠিক যায়গায় যাওয়া! যাক, জড়ায়ের গন্ধ 
পাচ্ছি। - 

[ গ্রস্থান! 

চটূু। ভাং খাস্নি, পিদ্ধি খা, বুদ্ধি বাড়বে। 
আগে ঘরের শত্রু তাঁড়া,+তার পর রাজ্যের শর 
তাড়াবি) পিদ্ধিখা আর ধর খাঁড়া, ঘরের শক্র 
তাড়া । খুব রাগ, খুব রাগ, বাগ দেখবি আর তেড়ে 
লাগবি, আগে ছিল পাচ বেটা, ফের জুটলো এসে 
ছটা ঠেঁটা। নয় ছেজি পেছি,-এই এগার বেটা 
তারি তেজী। জামি দিন-রাত করুছি লড়াই--এই 
ভাঁড়াইস-আঁবার আসে, ফের তাড়াই_-ফের 
আসে,-ফের তাড়াই,উঃ বাপ রে বাপ, কার 
মাইনে খাই যে, এত জড়।ই। 

/ গ্ীস্থান। 
বাগরাহা ও হিরা 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

ভা'য়াত সভার সনুখ। 

দণ্ডার লিং। 

দণ্ডার। বটে-- 

ছুই দিন তরে পাইয়া! গ্রাধান্ 
আমারে নগণ্য কর! 

ইতর সমান, 
সাধারণে হই অপণান। 
কপটা আমারে বলে-_ 
ঘোর অত্যাচারী বলে ঘোষণা! আমার ! 
ছুর্দান্ত দগডারে--দিয়ে গণ্ডার উপাধি 
করে লোকে উপহাস। 
দেখব এবার--দেখিব এবার 
কোথা যাও সর্দারের দল? 
এক বর্ষ হয় নাই পুণ, 
দর্প চর্ণ-_ 
দেখি, পারি বাঁ না পরি করিবারে? 
বড় বটে বিদ্যাবল ।-- 
সাঙ্ের শোলক আর ব্দোস্ত আলোক। 

দেখি শন্ত্র-বলে শান্ত্র-বল 
হয় কিনা হয় পরাজয়। 
ছড়াইয়ে রজতের রশি 
এককঝ্স করিব অলি, 

কুটিল কৌশল ভায় সায় আমার 7 
এ রণে কে গ্িনে-কে হারে 
দেখি একবার । 
নির্বাচন--নির্ববাচন--. 
প্রজাতদ্্র বিসর্ভ্ঘন | 
তবে ত দঙডার নাম ধারণ আনার 
কে না হয় অর্থে বীভূত ? 
কয়জন দিনকর ভা"য়াত সঙ্গতে? 

মতিটাদ যদি আজি ছয় লভাপতি-. 
ভীরুর সমান না করি পাণ্তক-ভয়, 
মম খাতক নিচয় 
করে ভারে নির্বাচন, 
করে যদি সম্ভাষণ প্রধান বগিয়]। 
কৌশলে উঠিয়া বলি রাজার আসনে, 
বলিদান দিব এই স্বায়ত্ু-শাশনে। 

(পাহাড়ের প্রবেশ ) 

কি সংবাদ, কি সংবাদ পাহাড় তোমার ? 

পাছাড়। গুভ পমাচার--গুভ সমাচার। 

প্রতি-যোদ্ধা দাস আপনার! 
পর্বদিনে গর্ব ক'রে করে জয় গান-- 
দগ্ডার দিয়েছে সবে পার্বণের দান) 
ব্য ক'রে কমু সবে ভায়াতের কথা। 
ইঙ্গিতে তোমার আজ্ঞা পেলে, 
অনেজনে 
প্রাণপণে প্রবেশিবে গড়ের ভিতর । 



বার কিন্তু আশঙ্কা হ'তেছে মনে) 
 আজিকার নির্বাচনে 

মতিটাদ যদি নাহি হয়ছে প্রধান) 
আমার ম্বপক্ষ সবে- 
এক রবে যদি নাছি দেয় মত? 
কর্তব্যের ব্রেশ্পব্চনের শ্রোতে 
যদি সবে মাতায় পে দিনকর )--- 

গাহাড়। তা হ'তে কঠিন ফাদ পাতিয়াছ তৃমি 
রচি র্তে শৃঙ্খল). 
সর্দারের দল 
অধিকাংশ কিন্কর তোমার )-- 

ক্ষীণ শিরে বছে তব খণতভার। 
স্বাধীনতা অধিকার, 
মনুষ্যত্ব সাচার, 

বন্ধক দিয়েছে তব পিন্দুক্ের পাঁয়। 
তব বাসনার দাস রসনা ভাদের। 

দণ্ডার। বলেছ কি পৈম্তগণে 
অ|রও অর্থ দিব জনে জনে? 

পাাড়। অক্ষরে অক্ষরে আন্ঞা করেছি পালন 
দণ্ডার। অক্ষরে অক্ষরে! 
অপিধারী! মসীপান্র সাথে 
কতর্দিণ সম্বন্ধ তোমার? 
কৰে হ'তে পরিচয় অক্ষরের মনে? 

ভাল যাকৃস্্" 

বলেছ কি ফপীছন্র ঈীলক্ কথা? 
পাহাড়। আাঁলঞীবা ছুচধর, গ্র!ম্যকুট, 

পভ্দ্ধ বিশ্বাসী সবে, 
গক্ষণালক্ষণ মানে মনে) 

শুনি-- 
ফণিফণ ছঞ্জ'পরে নীলকণনৃত্য 
সিদ্ধান্ত করেছে স্থির, 
তব শিরে বীরবর 

রাজচ্ছজ শোভিবে সত্বর। 
দণ্ডর। রা'জচ্ছন্র! রাচ্ছত্র! 

নহে শুধু দুর্গাধিপ কিল্লাদার, 
রাজা 

দণ্ড করে-ছন্্রেশিরে 

সিংহাপনে অধিষ্ঠ।ন ! 
উচ্চ আশা 

পুরুষকার সাধন! যাঁছার, 
জনগণ-মন 
যেই জন আনে কিনিবারে 
কিবা অসস্তভব তার পক্ষে? 

প০০ 

আধদর্শ-বন্ধু রি 

কে বঙ্গিতে পরে, ভাগ্যের ভাগ্ারে, 
কি আছে সঞ্চিত তার তরে? 
মন্দাবতা -রাঁজরস্ত 
সঞ্চালিত শিরায় আমার, 
সিংহালন অধিকার 
কেন হবে অসম্ভব ? 
যাঁক।-লে তো, দুর তাবষ্যৎ কথা। 
আধিকর নির্বাচনফলে 
ঝুলিতেছে অদৃষ্ঠ আমার । 

পাছাড়। বুধ] চিন্তা কেন কর বীরব্র? 
আশঙ্কা র--সংশয়ের নাহি কিছু হেতু। 

দণ্ডার। কিন্তুকি হেতু বিলম্ব এত? 
এখনও কি তর্কাতকি মতামত --.. 
হয় নাই শেষ? 
হাঃ হ!ঃ ভইয়াছে সতাতঙ্গ )--- 
জয় চামৃণ্ডা অয়দে | 
আজে দ্রুত মতিটাদ 
ভযো্সঃপ হ্ছান্তবদনে, 

ফুল্পমুখ দুলাই পশ্চাতে চলে। 
কি জংবাঁগ--কি সংধাদ বন্ধুবর ? 

( মভিচাদ ও ছুপাইয়্ের প্রবেশ) 

বল শীগ্ প্রধান হয়েছ তুমি, 
বল মিজ্র মতিচাদ? 

মতি । ₹দোছ হয়েছি প্রভু বাক্যের গ্রধান। 
সমধিক সব্দারের সাধু অ্জপ্রায়ে, 
এবে বিশ্বাসের লন্মানের 

অতি উচ্চতর পদে গ্রাতিঠিত আমি 1-. 
তুষিতে তোমার মন, 
সাধিতে তোম1র কার্য, সেবিতে ভোঁমায়, 
আজ্ঞা করিতে পালন। 
বার বার-- 

কত উপকার পাইয়াছি তব করে, 
এইবার সেই ধার 
স্বল্নমান্র শুধিবারে করিৰ সাধন]। 

দুলাই। আশ।-গিরি-উচ্চশিরে উঠিয়াছ প্রভু ঃ 
চড়ি চুড়া”পরে-- 
বিস্তার বাসনা তব, উদ্দাম উদ্গেশ্ঠা, 
দিক্ দৃষ্টি সীমাশৃগ্ ক্ষেত্র পানে। 

দণ্ডার। বড়ই বন্ধুর এই পর্বতের পথ ) 

ভর করি ভীষণ সাহসে, 
বহুদিন হ'তে 

বিপদ-সদুল এই পথে, 

০৯ 



১০ অসৃতগ্গ্রস্থাবিলা 

উপেক্ষিয়া শৈলাঘাত কণ্টকের ক্লেশ, 
তীব্রতর পতন-যন্ত্রণা,_ 
ধৈর্য্য ধরি 
ধীরে-ধারে আরোছণে করেছি আয়াস, 
দেখিতেছি আশার আলোক-- 
তবু নাশিয়াছে তাঁমসের সীম । 
তাল--ভ1"য়াতের অভিপ্রায় 
হইয়াছে মনোমত মোক। 

দুলাই। কিবা বলে সেনদল? 
দণ্ডার। আহ এই নায়কের সাঁক্ষ্যে। 
পাছাড়। সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় গ্রন্তত পকলে। 
দঙায়। যাও দ্রেত পাছাড় আবার) 

_. মম ভাওার ছইতে 
ল্ছ প্রচুর বাঞ্চন, 

বণ্টন করহ গিয়া সৈছাদঞ মাঝে। 
পূর্ষেগ রঞ্জত দানে প্ীর্ভত তাছার।-- 

দ্র্ণের উত্স ধর্পে হবে মাতুয়ারা ) 
মুক্ত-চত্তে কর বিত*ণ। 

[ পাহাড়ের গ্রস্থান। 

এল (মিন মঙিটাদ, কোল দাও মোরে, 

কৃতজ্ঞ ছিব তব পাঁশ। 

মতি । নী আমি তোমার নিকটে । 

ডুলাই। আমারও রেখেছ মান, 
অথ দিযে বিপর্ঘ সমসে। 

দণ্ডান। তবে গর ভাব তোমরা আমায়, 

এই কি ছ্গৎস্ 
মিঞ্ে মিঝে শের শহবন্ধ ! 

কেন তুচ্ছ সে সাহাযা-কথা? 
তোমা শহায়ে 

হাঁসিবেন তাগ্যগগ্মী আমাপানে চাছি। 

গিয়াছে সে দিন, 

এক বধ পুর্বে 
যবে লন্দ) কার ধঙ্মাধ্যক্ষগণে। 

করি আমি অভিযে।গ, 
যোগ।যোগ-অপরাধে শক্রগণ সনে 
অপবাধ মথ)া বলি সর্দ|রের দল, 
লোকস্টন্ষে 

ক'রেছল নিন্দার ভাজন মোরে, 
বঞ্চত করিয়া 
উচ্চপদ হ'তে হীনজন প্রায় । 

দুখাই। স্পর্ধা ত কম নয় 
আপনাকে পদচ্যুত। 
কে দিনকর? 

দণ্ডার। হ্যা হ্যা, চিরশক্র মোর ! 
স্বদেশহিতৈঘী-ভও্ড-- 
বন্ততা-বাগ্ীশ--বিছান্, 
চিরদিন মম কার্ধেয দিয়াছে সে বাধা; 
কথন প্রসন্ন নয় শিদ্িয় বর্ধক । 
কিন্ত গিয়েছে সে দিন 
পে দিন গিয়েছে) 
আমার ইচ্ছা পদে 
এবে রাঁজবিধি হবে অবন্ত) 
মন্দাবতা-রাজতন্রু- 

মম মনে হইবে চালিত, 
আমি গঠিব তারে নব কলেবরে | 
শুন হে দুই, 
বাকৃপটু-_ বিজ্ঞ মূর্তি--গম্ভীর দর্শন 
লদদ!রের দল, 
তৃত্যভাবে নিত) যাঁরা সেবে দিনকরে, 
দেখবে বিষাদে 
দগ্ডারের স্মৃতি-ছুতাশন । 
কত নাছি যায় নিভে) 
মঙ্দাধাতি লে বভ্ না হয় বিদ্মরণ। 

ছুলাই। বুঝ1ও বুবাও দেখ, 
বিক্রম তোমার” এশ্বধ্য অপার 
একবার ছুষ্টগণে দাঁও বুঝিবারে । 

দণ্ডার। বহুদিন হ'তে পুযেছি হাদয়ে বিষ, 
কাগসর্ণ দণ্ড হ'তে তীব্র তীক্ষভর 
অজ্ঞাতে দংখন হবে? 
কিন্ত শিরে শিরে 
ধারে ধাঁরে প্রতি গ্রন্থি করিয়া অঙ্জর, 
সাংখাত। গঞ্ল 
কলেবধ করিবে বিনাশ। 
বহুদিন হতে 
এই চিন্ত। চক্রান্ত আমার 
বজড়িত প্রতি শিরাঁসনে | 
( খেপথ্যে) জয় এর সেনাপতির গপ্রয়। 

মৃতি। শোন শোন বার অধীর পৈশিকদল 
অবিবাদে উচ্চন্খদে 
করে তব ভয় জন্ব। 

দণ্ডার। (আনন্দে।ৎফুল্ল কে) 
তাঁঙগ তান হে পাহাড় পিং 
বুকিলাম করিতেছ কর্তব্য পালন, 
আজামত লাধিছ আমার কাজ। 

হে সাধু ছুলাই, মিত্র মতিটাদ, 
ভা'ম্মাতের সর্দার তোমরা- 



চেধা আর এছিতে উ1চত নয়, 

প্রস্থান করছ ত্বধা। | 

নবরুজ হইবে সুচন!, 

মম সঙ্গে সাঁধাঁরণে যদি দেখে (ছে, 

বুঝে যদি মম কার্যয-দহযোগী, 
বস্তর বিতও ছবে 1 

হবে আশা-িদ্ধির ব্যাঘাত। 

নেপথ্যে । চল চল গড়ে গরিক্বা পড়। 

(পাছড় সিংহ ও পৈগ্ভগণের প্রবেশ) 

দণ্তার | কে বলে গড়ে চড়ান্কের কথ।? 

পাছাড়। এই এই--দেখ ভাই অব 
বীরেন্দ্র-কেশরা 
সেনাপতি দণ্তার শ্বক্গং। 

জয় ভয় গ্রেনাপাত! 

অমাঁদের--আমাঁদের সেনাপতি। 

নৈহ্গণ। জয় ছয় সেনাপতি ! 
আমাদের--.আমাদের সেনাপতি । 

দণ্ডাঁর | দেখ দেখ বদ্দুগণ, 
যেন বদ্ধ হয়ে ভব ভালব1সা-পাশে 

টিরারাধ্য মে] 
অছয ন!ছি দিই 1সঞ্জন | 
যেন গল চেহ-ডাবষেশ 
ধর্দে এবে স্ব হতে লা দিই ভাঙান। 
না লেপি কলগ্-গন্ক শিক্লঙ্ধ কুলে। 

যাঁর মম মনে ন। হক! ধারণা, 

বাটিতে তাড়না, পাঁধতে বাগ্ধের ছিত। 

দিভে গ্রপীড়িত পৈগ্ঠ-চিতে প্রীতি, 

বাপন। সবার দুর্গ জাধক!র তকে? 

তবে জাঁছু পাতি যুঁড়ি কর, 

তুলি করুণার স্বর 
মাগিতাঁম তোমা সবে হইতে পিবৃজ্ত। 

কিন্ত বৃথ। অশ।! 
বৃথ। প্রযোধিব মনে! 
সধনে বলিছে কাল, 
ঘুচাও জঞ্জাল 

না কর বিলম্ব আর। 

সহি অত্যাচ।র, হার হাজার 

বীরবাছু আছে প্রতীক্ষায়, 
অসীম আশাস্ রুষি 
আসে তোমা পাশে) 

বড় ব্যস্ত অস্ত্র হাতে দিতে যোগদান 

তোমা সব সাথে! 

১ম 

আদর্শ-ব্ধু ছি 

গৌরব অঞ্জন কার 
রাখিবে জাতির মাঁন। 

কিন্তু কি গনি ভায়াত যদ, - 

পাঁছাড়। ভ।”য়।ত নিপাত যাঁখ্, 

অঙ্গ জলে শুনিলে ও নাম। 

তোমার, তোমার অধান হের 

নছে তা'য়াতের দাশ। 

অস্ত্রধারী মোরা 

দ্বণ। করি বাকের সব্দি!রে । 

আগুয়ান অ।গুয়ান- অয় সেনাপতি ! 

সৈন্ঠগণ। আগুয়ন আগুয়।ন--জয় দেনাপতি। 

দণ্ডার। কোন্ দিন কবে আবে বে 

নিদ্রিত আছি আমি) 

কোন্ দিন ছীনগ্রাণ লম 
শুনি নাই বীর-আঁবাছন, 

কোন্ দিন অনীকিশী 
শুনি ছুন্দুভির ধ্ৰন 
তছিদ্ধ কিয় আমি, 

কোন্ দিন পুলি তোমাদের 9 

আপিন সত্র 

দিতে কাঁয়মন এ হাদয় ভূদর 

শ্বদেশের তোমাদের গাঁজয়ের কাজে 

(কন্তধ থেনো বোধ 

দেখো মোর এক অন্ুগ্জোধ। 

নিফোধিত অপি জব 

ঝলিবে ভাঙন করেঃ 

ছভূষ্কারে কাপিৰে মেদিনী, 

দেখি শুনি পাবে তয় 

ভণ্ড পাষণ্ড ৭১7 

ছিদ্র্বেঘী বীরত্থেষো সবে ॥ 

অভেতু জঘাও নাক্রু কীছাকে। 

রক্তপাত নহে নুলক্ণ, 

ব্র্জেৎ ব্রজেৎ হস্কে সমবেত 

ছও দুর্গে আগুয়ান। 

দৈশ্তগণ। ছুর্দে আগুয়ান! দুর্গে আগুয়াশ | 

জয় সেনাপতি বীরেন দণ্ডার। 

[ সকলের প্রস্থান । 



১৭ 

চতুর্থ গর্ভান্ 
নগরের উপকঠস্ক পথ 

দিনকর। 

দিন। অবশেষে হায় 
দণ্ডারের অভিগ্রায় হইল সফল, 
মতিটদ হযেছে গ্রধান, 
বুঝেছি পুর্বে আমি, 
ঘটিবে এ অঘটন? 
কালচক্রের কুটিগ ঘুর্থনে 
অসম্ভব কিবা | 
'পলায়েছে ধর্শ এবে মন্দাবতী হ'তে) 
স্বদেশের ছিত, ভ্বাতির মন্নল 
স্বার্থজ্ে।তে গিয়েছে ভালিয়া 
আত্মস্থ আশ, বিলাসের দাস 
নাহিক ধন্দের ভয়; নিগ্রের ১ম্মান 
দেছে বলিদান সেই সব নীঁচাশয়, 
কি আশা তাদের হতে? 
উচ্চ বংশ অবতংল কত যুবাঞজন 

ধ্বংস করি কুলের গৌরব, 
বিল!সের শ্ণিক সৌরত লোভে-- 
করিছে বিক্রয় সম্মান মর্ধযাদা পদ, 
হাদয়ের শ্বাধীনতা, রাজের মচাল 
হীন চাটুকার প্রায় ধনি্জন-পায় 
দণ্ডেকের আমোদের তরে। 
শ্োতশ্থিনী ধাঁয় বেগে মিশিতে সাগর, 
কিন্ত তা হ'তে দ্বিগুণ বেগে 
যায় বিলাসের দাস-.- 
ধনিজন হাতি আশে, 
লুটিতে চরণে তার--- 
লিখে দিতে দাসখত 

বিকাইতে আত্মা মন কাঁয়। 
সেই শুনে জালছে অন্তর মোর। 
আহ] আহা মন্দাবতী 
আর আশা নাই তোর? 
ডুবিল লৌভাগ্যের রবি |__ 
গৌরবের ছবি হলো অন্ধকার | 
কিন্তু তবুস্ 

তবু জনমের ভূমি তুমি মোর! 
লালন-পালন হুইয়াছি তব কোলে 
এখনও-- এখনও 
তুমি মাতৃভূমি মোর। 

অমৃত-গ্ন্থাবলী 

নিদর়] হইয়া মাতা 
জামারে ঠেলিছ পায়, 
তবে জনমের সনে শিরায় শিরায় 

সেই স্েহ-- 
ব্বদেশের প্রেহ আছে মা জড়িত, 
বিদুরিত পারি কিমা করিবারে তায়! 
শোকেতে তোমার, নয়ণেতে বছে ধারা, 

স্বণার ভাজন নছে তুমি কভু মাত] 
নেপথ্যে। (কোপাহছল ধ্বনি) 

ভয় জয় মেন!পতি 

(৬টুকার প্রবেশ) 

দিন। জটুকা রে, কি এংবাঁদ ? 
কিসের এ গোলোষোগ ? 

লটুকা! হুঙ্গ বুল গোল--তারি গোল। 
দিন। কি কি শীঘ্র বধ? ৃ 
লট্কা। আর বলবে কি-সে লব হয়ে গেছে! 
দিন। কিকি,ছয়েগেছে কি? 
লটুকা। আঁর কি? কম জেরে দিহেছে। 
দিন। খুলে বল্ ভাল করে? 
জট্ুকা। আর খুলে বলবো কি, ভা 

ঢুকেছে, দলকে দল টুবেছে। 
দিন। কে টুকেচে? কোথা? 
লট্ুকা। কুথা আন 1--কিলা-কিল্পা-কিল্লাদ 

করেছে! 
দিন। বিল্লা! কোন বিল্লা? 
লটুকা। আউর কোন্ কিনল? গড়--গড়- 

মাদার গড়। 
দিন। মানা গড় দখল! মেকি? কে 

করুলে ? 
চট্কা। আউর কে করৃষে? যে মন্দাবতীর 

মাথা থাবে--দওর নিং। 
দিন। আয, দণ্ডার মিং? 

গড়মান্দ!র দণ্ডারের করে ! 
একি কথা শুনি? 
কেমনে 1 কোথায় ?-.কখন্? 
দণ্ডারের করে! 
প্রতারক দগ্ডারের করে! 
অত্যাচারী দণ্ডারের করে! 
কেমনে? কেমনে? 
বল্ ব্লু লট্কা,, শবম্র কঃরে ব্লৃ। 

জাটুকা। বাজারে হুই টুই পড়েছে) লব বুল্ছে,- 
হাঁজার হাজার ভুয়ান জঙ্গী লিয়ে গণ্ডার 



নপথত্যে। 

টি 
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গা বরে কুঁদে বুঁদে গড়ে টুকিয়েছে। 
হাতিয়ার সব ছাত করেছে, ধন কৌড়ী সব লুঠ 
লিয়েচে। 

দিল। সেকি? যা, দেখে আয় ভাল করে। 
ব্জ।হত প্রাঞ্জ আমি হয়েছি অবাক, 
চৈতন্ত বিকল! 
মান্টারের গড়---- 
স্পাকার অন্্র-শস্ত সছ, 
শোণিত-পিপান্ছু সেই দৈনিকের করে! 

(কোলাহল শব) অয় ছয়. 
লেনাপণ্তি। 

দিন। আবারস-আবার ও দন্যর গর্জন, 
দেবগণ! এ কি দে'খ £--- 
পতাকা নিছের 

উড়ায়াছে গড়ে? চুড়ায়! 
'অই ন! আইসে বাভ্র উপগ্রহ দল 

বাহু ভার ভয়ে জুনের দ্রব্য যত, 
জার অস্ত্র বাঁশি সাশি 
চাঁর,।1ক করিলি-কি কিলি 
মাতৃঘাক্চ) ক্রাতদাস দ্গ। 

দিন। দেবগণ, দেবগণ | ধৈর্য দাও হৃদে। 
ভূণ্লয় গানতীর্যয, স্থৈধ্য, শিক্ষা, অভিমান 
রোষবশে-- 
খণ্ড খণ্ড নাছি করি এ পাষণ্ড দেছ। 
রে তুদ্জ | হও স্থির, হও স্থির, 
ক্ষমিলাঁম তোরে ভীরু পিশাচের দস। 

পাহাড়। শুন পৈস্টগণ--দেখ সৈম্গণ 
কে ভীরু? : 
আমারে দিয়াছ গালি, 

দিব তব মুখে কালি, 
বার দ্ডারে আবার বলেছ পিশাচ) 
এই মন্দাবতী রাজ্যে, 
ড়াইয়া রাজপথে লবার পমক্ষে 

উচ্চকঠে বলি আমি তোরে-" 
মিথ্যাবাদী প্রব্থক। 

দিন। বেয়াদব দাস-- 
পাছাঁড়। সৈগ্ুগণ | ঘাঁয়ে ঘ।য়ে কর খণ্ড খণ্ড। 
সৈন্য । মাঁরু মারু কাট্ কাটু। 

(সকলের দিনকরকে আক্রমণোস্ভেগ, 

অপর দিকে পৃর্থীধরের শ্রাবেশ ) 

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ) 

পচাঁড়। জয় দণ্ডাবের জয়! অয় দণ্ডারের জয়। 

লেহাগণ ! জয় দরের জয় আয় দঞারের অয়! 

পৃ্থী। হুট হট--ঘর্দ থাকে জীবনের ভয়; 
ভীরু বিশ্বা্পঘাঁভক পাঁতকীর দূল-- 
চেন ফি আমায় সবে? 

দিন। বাক্রোধ ছোক! 
ধাগুগোন করি ভণ্ড গ্রতারিক ছূল, 
না করিস্ পাঁপকণ্ঠে 
নগরের শাস্তিনাশ ) 

আরে দুষ্ট দ্প-নেতা 
চলিয়াছ আগ আগে, 
ব্ল্দে উত্তর আম!য় 
জর্দর আমি-এ বাজ্যপলক, 
কি ছুক্ষদ্ধ করেছ সাধন? 

পাহাড়। বিদ্'-গব্বী-ব্জ্ত তাবাগীশ, 
শু দর্শনের দস, 
কোন্ বীরকশ্খব মোর! বয়েছি সাধন 
বলিতাম বুঝে নিতে নিপ্ধ বুদ্ধি হ'তে, 
কিন্তু বড় সু 
ঢেলে দিতে বিষ তব কানে -” 

দেখিতে গন্ভীর চক্ষু রৌষেতে রিম, 
জালাইতে হৃবদে তব বিষের অনল। 
বলি তাই, তব আশায় ঢালিয়ে ছাই 
আত করেছি মোরা মানবের গড়। 

দেখ মুখপানে, 
চেন কি ধর্মের তরওযাল-- 
ফিরে যাহা করেতে আমার? 
পাছে তে স্মরণ-- 
দেখেছ ত খেলা এর কত রণ-ক্ষেত্রে, 
কি সাধ এখন 1--করিবে কি অনুভব 
সুতীক্ষ শীতল পরুশ ফললকের 
কলম্পান্বিত কলেব্র সবে। 
এই দেছ, এ হৃদয় -- 
হৃদয়ের মর্খ্ের শোপিত, 
ছুর্ভেস্ত বরের গ্রায় 
আবরিবে ও পবিস অঙ্গ | 
অলি করে এই (ড়া সম্মুখে, 
সাধ্য কার হও আগুয়ান। 

তুমি না পাছাঁড় সিং? 
ছিঃ ছিঃ তোমারও কি নাছি লজ্জ। | 
দেখেছি তো যুদ্ধকালে সাঁছল তোমার, 
তবে কো্ লাজে দলবল সাজে 
কাপুরুষ ভীরুর সমান 
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দিন। 
ও 

মি 
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তামুত গ্রন্থাবলী 

একজনে কর আক্রমণ ? 

নাঁচি লজ্জা । ধিক পিক ধিক চে তোমায়, 

পাভাঢসপাহাড় 

ঠাক এই জনে রী মযোদ্ধ। তেবেছিভু। 

পাাড়। বারবও পুথু। 
নায় ডন 7) আোয় তোমার 

পামিলাম শা এই আঙীজাবী জীবে, 
পল শহর আছি গঞ্িজ্ের প্রত! 
তাই দি উচ17 6৮ 

|" জলিধাণী ভুমি, 

গন4 *গা) হচ্ছে 

আ্চহিক্ষে উপনীত মুডাশয 

রিনা কাদে পাণে। 
৮ চা উহ ৭, 

এজন ৭ 

বানেজ দর অং অপেঙগায়। 
| পাঁচ! সিং ও ঠৈগ্ঠগণ্র প্রস্থান। 

মি ২০৯ 
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(লগা।গদ ডি 
ারার্যররর রা রাত 
গন ঘা তবদল গিয়েছে চাজয়ে। 

হই) মিন 
ধন্থা ধার এত কী আদর্শ হধাস। 

মড হ) ঠা আট ফি 
রর ্ 
রে »ম তেনাসে আদি কি 

নন ০ চা মাঠ 

তায) মায়ে! 

র খন দিন (ক আলে তোমায় 
রা কনর ই 
দুর এন তা হয 1 

গণশও হাতে 
কিছুদিন লইয়াছ অংসও 
লব ক কেন ভাই [বশির কিকেন।? 

অন্তরে আতি জতাঙপে 

আচে জো তোমার স্থান । 
অ।লিস্াছি ষাপিবারে কুক্ুম-বাসর 
হয় পরিণজ্ে তা 

অশ্াবতী লি কিয় গ্রহণ) 
মনের হবে | 
ভ্রি্তম হাশে এসেছিছ চেশে। 
[কন্ধ ত? 
আনন অপার হতেছে আমার মিজ্। 
আল তং খোর ছন্ঘ সন্থস্থলে 

হত সইম্বার 

দেববুনন কুশাবলে! 
কিচ্ছু কিলের কলহ? 
কি কারণ 

রাজ)মাঝে হেন রঢ় আচরণ? 
দিন। হা পূরীধর-- 

পৃথী। 

দিন 

বড়ই ব্পিদে মাতৃভূমি আমাদের ) 
মন্দাবতী-তাগ) ঘোর অন্ধকারে ! 

কিন্ত দগিলে না তুমি 
আপিয়'ছ বিবাহ করিতে? 

হা ভাই, হইয়াছে ধার্ম। 
গোধুলিতে আজি! 
পাশাবতী হবে ভার! মোঁর। 
| তবে ভব্ন্রাদ ৮10 দিব ভাপ। 

পাপ বা চি কি, 

দেশখইয়ে টি এ ঃ0হপাত 
চর্য ৬ব দিধ না ৭ ঢাঘাত, 
সেকথা ব গলে জলিবে জদয় ত?। 
অই প্রণময় কায়। 
ধয়ে দেশের মায়া । 

অস্থির খে বার! 

পারিবে না অঙ্গত শসীরে 
ফুল্ল- প্রাণ ধরছে ইয়ে 
&ণস্ব-মগন। বরাঙ্জন।! তব। 
অআচ।। 

কেন আখি এতদিল জলি বিরাম, 
(আরামদায়নী মম মযত'-গ্রাতমা ) 

(ল সতীর স্সেহমাখা হাদে 

কেন নাহি সম্তানে করিয়ে কোলে, 

তার সঃধুর বোলে গলে গিয়ে 
ভুলি নাই কুট 4জ/তম কথা 
কেন যায়ে সুরে গ্রতদ্ষির ঘরে 
করি নাই শাশ্ি-কুঞ্জে পরেন আলাপন 
এ গুরু বেদ৮1-বষেত যাতনা 

তবে আদি নাছ হত ভোগ) 
কিন্ত 
উন্থ উন্ধ একি মান! ঘি-রছে আমায়! 

এ বন্ধন ছেদা শাছি যায়, 

ওছে। শিজ্রে পৃর্থী-- 
গ্রজাতদ্ব-ভিত্তি বুঝ তেলে যায়! 

সম্মুখে সন্দূষ দেখি ভীষণ আধার 
বিষ, বিট | 
শআত্বজন করে ঘর নাশ, 
আালি গরলের বাতি 



শাদর্শ-বন্ধ 
চির শ্রমারাতি- 
অনিতেছে আগু বাড়ি ভাগের আকাশে । 
কি কব হে মিজ,কি কছিব আর 
ইছা হ'তে শত গুণে হত শ্রেদস্কর 
ছই্ভাম তিন গতি ভক্করের দাগ! 
কি কথা বলেছি হায়-- 
বিদেশীর দাস। 
জা হাতে 

শক্কক গুণ সহঅ সহঅথার 
ভাল আত্বীস্ষের অত্যাচার। 
আহা আহা 

ধীন্তা | কি মুন্দর দান জোঁর-. 

(ক মধুর ছায়া । 
ব্দায়-ব্দায়-_বিদায় এখল ভাই। 

(গ্রস্থানোছাত ) 
পু) না-দাযাৰ আমি তব সাথে 
“ গ্রুনিব কল কথা, 

গামাঙ্গ কারণে 
গশ[ভ জর তদ জেনি অঙ্গ । 

( চট্সায়ের গুবেশ ) 

চট | কিরে কাপ, কি জল্ছে 1 গুন, 
কোথায় জোলাছিস? বুকের ভিতর, এত কাঠ 
পেল কোথা? 

|দূন। শাইজী, কাঠি আপনার লোক যোগাচ্ছে। 
তার পাব কোথা? 

»টু। ভবে তোর ভাগ্যি ভা, ভাগা ভাল। 
গাণের তিতর ভলি জেলে এত রোসনাই করেছিস? 
আম একটি সলুতে পাকিয়ে 'গ্রাণের প্রদীপে দিয়ে 
ঠেখেছি আর চকমকি ঠুক্কছি, জলে আর নিভে 
যায়, জলে জার নিভে যায় 1-যে অন্ধকার, সেউ 

শিকার । তুই কাঠের পাক বুকটা বোঝা কারে 
0েখেছিসু, আর জআামি একেবারে আকাঁট মেরে 
গেছি) 
; পুথী। লাই, তুমি ত আর গত্য পাগল 
8৩) ভুমি নিজে বলছ অন্ধকার, কি্ত আমরা জানি, 
খদি করুর প্রাণে আলে! থাকে, সে তোমারই । 
ঠলাজ্ছা বল দেখি, আমাদের দেশ্সের দশা কি ইবে? 
£. চটু। দেশের দশ।1 খুব ছবে, অাকিয়ে হবে? 
'শধু দশা কিঃ মেয়েরা চত্তু্থী করুবে, ঝড় ছেলে দশ 
ক্ষইবে, নাতিপুতিতে মিলে শ্রান্ধ কর্বে, তার পর 
লে ষেখানে আছে, সকলে হিলে ধুমধাম সপিপ্ত- 
বরণ সারুবে। কিছু তাঁবিস্নি, কিছু ভাবিস্নি, 

27 
০ শপ : 

তারি ঘট1--পাত পেতে বলে থাক। বসবাস হয়েছে 
--এই মল বলে) তাঁর পর চতুখা, দশী, শ্রাদ্ধ, 
সপিগুকরণ) শেষ লুচি, হা! মিঠাই, বজিদান। 
লাড্ডুর পিত্তেশ থাকে ছু একটা পাবি পাত পেতে 

রাখ, পাত পেতে রাখ। 
দিন! বুঝেছ পুরী, সাইজী যা বল্ছে। তা 

মিথো দয়, সত্যই হ্বদেশের মৃত্যু অ!সন্ন। 
চটু। আ্যা, ম্বদেশের মৃত্য অসর। তো 

দেখছি মভিচ্ছর ধরেছে । চল্” ষাঁবি 1 দেশে যাই। 
পূথ্বী। আবার দেশ কোথায়? 
চটট। আমাদের দেখ, বাব, ছুদিন বিদেশে 

এসে লব ভুলে য'চচ) ৮--৮, দেশে যাবি ৮৮) 

এক রজ!র প্রজা মোর, এক চালাতে খর করি। 
একটি ঘাটে দেয় বে খেয়া, একখানি বই নাউ তরী | 
ফোলে বিষয় আশয় আপনার কঈনে। 

কলার খাঁলনা চড়ে এসেছি রে খোর হনে।॥ 

এখন অ'দাড়েছে পাদ।ডেজে 

দিনে রেতে পুরে মগসি। 
কান্ধ নাই আর চদ্পুবেশে এ বিদেশে। 

চুপটি ক'রে সঙ্গে পড়ি ॥ 

পৃ্ী| কোধায় গ্যোমার দেশ শুশি? 
দিন। ওত পুথ্থী, কুষতে পাচ্ছ না, চটুলণই 

পরকালের কথা বল্ছেন। উর কিঅংসারে মায়া 

আছে? 
চট। না, ভোদেরই আছে; ও কি সহজে 

যাঁর, ও রজবাগ্জের ঝাড়, যকত কাটি, ৬ত বাড়ে। 
মনে করলুম, একেবারে ছুটোকে পার লা কা? 
বেটাকে ফেটে, "মী? বেটাকে বাগি। যা মা বেটা 
কল্পেকি নাছ্দীব বেট!র উপর চড়ে না বঙ্গে বললে, 

যাব কে!থ!---থাক না) “রাশ কাট'লি দিন কত্তক 
“মন” দম) বল না, পাচপ্রনকে শোনা না, 8 পিয়া” 
বেটা এসে যার ভানে বসুজো, আর লে যায় কে? 
চল ছুটে পালাই, ছুটে পালাই, নইলে যেতে 
পার্ব না। 

দিন। সাইজ যা বলছ সত্য, বিস্য কাজ 
ফুাবার আগে পালাবার একার কি? সংশারে 

যন্ত দিন থাকতে £হবে তত দিন তো বর্তব্য পাঙ্গন 
কত্যে হবে। 

৮টু। কর্তধাটা কি শু) আমি আর 
ভুমি বলে ছুটো পুতুল গড়ে মাথা ঠোক1ঠুকি 
করন, তা বুঝেছি, তোর এখন ঠোকাঠকির লাধ 
মেটোন, তা বরু, খুব ঠোকাঠকি বরু। আমার 



১৬ ভমৃত-গ্রন্থাবলী 

কথায় কাজ কি? আপনি আগুন জালাবি, পুড়বি, 
পোঁড়াবি, তা পোড় পোড়,-- পুড়তে পুড়তেও খাদ 
কেটে যায়। দেখ যদি আপনার খাদ কাটিয়ে পরের 
খাদ কাটাতে পাহিস॥। | চটলাইয়ের প্রস্থান । 

পৃ্থী। ওর সবু কথা পাগলামী নয়, ভিতরে 
অর্থথাকে,যা বল্লে তাতে যেন বিপদের অ'শঙ্কা 
বোধ হচ্ছে। 

এল মিত্র-শুলিব সকল কথা, 
গ্রণে যদ থকে তৰ ব্যথা, 
অধিধারী আমি তব পাইবার ভ।গ। 

দিন। সেকি কথা! 
আজে তব বিবাছের দিন, 
বাড়িতেছে ঘ্লো। 
নহে দুর ব্ধুটির ঘর 
এ দেখা যাঁয় কুপ্ত মনোহর, 
আমিলে পরবাস হতে হ্ভুদিন পরে 
অবশ্য উত্ম্ক বাল! দেখিতে তোমার 

যাও তু সন্তাযষিত তারে। 
পৃর্থী। কিন্ত মি তম! 
দিন। জাহা--আ&-- 

রঃ এ দেখ অপশি আছে বালা। 

পৃথ্বী। কি? কোথা? আশাবতী। 
না-কই--আম নাতি গেখি। 
পেকেন আপিবে পথে! 

ভাল পঠিহাল বটে। 

দিন। দেখ এই দিকে--বুক্ষাবলী-মাঝে। 
পথ্থা। (সই, সেই বটে। 

বিশ্ব-বিমোহিন] 
মম মমতার ধন। 

(সম্ভাষণ করিতে অগ্রাগতর €ওন ও 
আশীবতীর প্রাবেশ) 

আশা। অয় ভগবাত! 

নিরাপদ ছুই অন! 
পৃথী। কেন আপাবতী, ।কপের আপদ? " 
আশা। বড় ভয় হঞ্েছিপ মনে 

শুণি দাশী-মুখে 
বিবাদ কি বাধিস্কাছে পথে 

বিদ্রোহী লৈেনিকগণ সাথে। 
পৃথী। ক্ছু নয়--কিছু নয়। 
আশা। ভাল প্রিষ্ববগ ! 

প্রবাসে ছিলে তো ভ!ল 

ভুলি ছঃখিনী বলায়? 

পৃর্থী ভূ।পপব তোমায়! 
ভালবাপা সনে ভুলের আলাদশ কোথ।! 

স্থির বিজলীর ছটা 
মধুর মাধুরী ঘটা, 
প্রফুল্ল অধরে-- 
ধীর-ভাষে গ্রেম-সম্ভাষণ, 
প্রাণে প্রাণে প্রিয় আলাপন -- 
উভয়ের হৃদয়ের প্রথম বিকাশ 
কে পারে ভুলিতে? 

আশ|। বিজয়ীর বেশে, মাতি রূণোন্লাসে 
ফিরিয়াছ কত দেশে, 
থু'ল রূপের পসয়া, কতই অগ্যাা 
করিয়াছে বার-শিবে পুষ্প বরিষণ, 
কি জান কেমনে কোন্ আখি 
কাকি দিয়ে ভূলায়েছে 
আমার সাধের বরে। 

পৃ্থা। শোন আশাবতী, 
ভানি-- 

শরতের শখধর বড়ই শুন্দম) 
জান সরসীর বুকে 
ফুল্পমুখী সরোজিনী বড় মনোহর) 
জানি তারামাল! করি ঝশমল 
বড়ই উজ্জর্লরূপে 
(বাসে তামঙী নিশি । 
তানি চম্পকর কলি 
ভালে ডাঁলে ছুলি ছড়ায় মাধুরি) 
জাতি নবীন শী*দে মারি উকি ঝুঁকি 
চপলা চমকি-- 

ছেলে ছুলে তোলে রূপের লছর 
আনি সুশীল ফেনিল জলাধরন্দলে 
কমল! কমলদলে হইয়া গ্রকাশ 
অঙ্গের সৌরভে, 
ন্ূপের গৌরবে 
করেছিল বিশ্ব বিমোহছন, 
নিঃশব নিম্তব্ধতাবে 
দেবার নর, 
করোছল বিপন্ুুধ। পান। 
কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্য্যের, 
কবিতার রশ্খর্য্োের 
সমস্ত মাধুর্ময-ঘট? 
পায় পরাপ্রয় নয়নে আমার 
তোর ছটা-পাশে,- 
ভালবালা! আশা-কুল আশাবতী মোর । 



নাশা। তবু তো হে আসিয়া স্বদেশে 
প্রথম সম্তায তুমি করনি আমায়, 
আগে আলিজন পাইয়াছে বন্ধু তব! 
যে হবে বনিতা--হৃনয়-সবিত। 
না দিল তাহারে কর, 
আমারে অন্তরে রাখি বর মোর 
বন্ধুবরে টানিল অন্তরে আগে) 
খাইয়া লাজের ম।থা, না বলি মাঁয় 
আলিয়াছি ত্বরাত্বরি ভেটিভে তোমায়। 

দেন। (একান্তে) ঠিক--ঠিক 
পাঠালে দণ্ডারে যমের ভাঙ্খারে 
পাঁপমুভ্ হয় মূংতৃভূমি। 
বনিত! বালক--মায়ার্ পুতুলি ছুটি 
পাঠাইব কানন-বাটীতে, 
নিযাপদে রহবে ভাঁচাগ) 
আমি ছে 

নিশ্চিন্তে করিব এই গ্র!ণ বিসঙ্জন 
ব্ঃক-রুধিরে কি মাতার অর্পণ । 

পথী। বল আশাবতী 
আননী তোমায় আছেন কুশলে ? 

আশ।। জননী আমার বড়ই ব্যথিত! 

পরে দিতে একমাঞ্জ দুহছিতা তাঁছার 
কিন্ত সেই পর তুমি ঘোর বর, 
এই ভেবে বিষাদে ভরষ তীর, 

পুর্থী। জান কি অংবাদ কিছু পিতার আমার? 
আশ।। আন ভ 

প্রাচীন তি সেই মহামতি বীর, 
কাল কগিম্জ(ছে গ্রাস হর্ষ ভ্রোসপ তার? 

বুদ্ধ ভু।স হইতেছে দিনে দিনে । 
অত ক্ষীণ কলেবর 
দুধ শুধু আহার এখন 

কিজানি কি কথা আপি মনে 
বিকাশে সর্ল হাসি প্রশান্ত বদনে ) 

(আহা! যেন ভাষাহীন শিশুর সেহাস!) 
কিন্তু প্রিয়তম হয় ভ্রোস, 
এ হাসি হেসে নয গ্রবেশে ধরায়) 
কুশলে মর্ত্যের লীল। হ'লে অবসান, 
প্র অর্থহীন হালি হেসে 
শেষ চলে যায়। 

অন্ত বিদায় আগে দ্বিতীয় শৈশব | 
সেই আবহাসি- সেই ভোলা বর। 

পৃথী। আছ। আদরিণী মোর 
না হ'তে বালর ভোর, 

| ঠি 
আদশ-বন্ধু ১৭ 

ছাড়ি বধূৰ মধুর খেলা 
করিবি গো গুণবতী 
স্থবির শ্বশুরে শুভ্রা 

আহা! 

শবে আমার ছাড়িয়া গিয়াছে মাত? 
কে মমত! করিবে তোমীয়। 

আশ! । কোন্ ভাগ্যবতী নারী 
পায় ছেন অধিকার 
ব্ল প্রাণসথা দয়িত আমার । 
কর ভাগ) ধরে পেয়ে নববরে 
ঘকেতে ষাইজে তার হইতে ধরণী, 
সবন্সেছে তোর আমি হব চে!র 
রজনী করিব ভে!র প্রেধ-আলাপনে। 
পুনঃ সারাদিন ধরে। 

প্রাণপণ করে পালিখ শংসার-কাজ। 
ওহে হৃদিরাজ, 

কন্তার সমান 
করিছে যতন মেবিব জনকে তব) 

ভূ্গ ভ্রস্তি ন! গণিম্না কিছু 
করিব গে| বনের র।স্তি-আ।ন্তি দূর | 

পৃথী। ধন্ত ধন্ত আমি! 
এ হেন বুজন 
আলোকিবে আলয় আমার, 

ফুল্লমুখী বালিকা গৃহিণী মম! 
দিন। (একান্তে ্গভ) আর কি-আার কি) 

সালে করিয়া তর একটি আঘাত, 
বস্ কাধ্য শেষ; 

দেংগণ দেও বল 
নভেক অধিক 
সংঘাতিক একই আখাত -- 
মন্দাবত স্বাধীন আবার, 
দণ্ডণু শযন-খন। 

পৃথী। (দিনকরের অহম্পর্শ করিয়া) 
কেন কেন, ভাই দিনকর ? 

দিন। কে ওকে ও-- 

পৃর্থীধর ? 
আহা; আর কে এখানে, 
গুণবতাঁ রূপবতী! ভগিনী আমার) 
হয়েছে প্মরণ-- 
হবে ভোমাদের পরিণয়। 
গ্রাণের অধিক মিত্র, 
সোদরের হর্গিচিজ। 
প্রপয় বিজয় দুই মুকুট উজ্জ্বল। 



ই অমৃত-গ্রন্থাবলা 

আজ বে, দই এগ, মিঠাই এল, নাচ হবে, গান 

হবে। 
হিরণ । ভাগী ভাগ, ব্ল বল কো র- 

কোথায়কোথায় তিনি? পুথ্বধরও কি সঙ্গে 

আছেন? 

অংশ্ু। ও মা, চল মা চল, বাবাকে কে মার্ছে, 

চ মা চ, তাকে মাঁবুখ ০। 
তাগী। 'খবগটা শুনলে দিতে হয়, দিদি, তাই 

দিলুম, আমার ঢের কাজ--আর দাঁড়াতে পাগ্গিসে। 
| প্রস্থান । 

তশ | ও না)চল শামা! 

ছিকণ। কোথায় যাঁষ? মছেশ্বর, কি কল্পে, কি 

কল্পে? কিসেদ চজ্জাআামার শ্বামীর বিপদে 

লজ্জা কিসের? আম ৭২৯, ভাঁয়াতেই যাঁই। 

(অংশকে কোলে লইয়া যাইতে উদ্যত ) 

( দিনকরের গ্রুবেশ ) 

এই এই এই যে, আমার পতি । 

নাথ নাথ, 

তশধান্ শুনেছেন 
দুখিনীর দীর্বশ্বী 

দিন। প্রিষ্ভমে, আছে আছে 

ঘুচে নাই টিক সিন্দুর ওব। 

হিরণ। কি জজ্জা! কি লজ্জ;! 

ছি ছি, 
হেন অমঙ্গল কথা কেন আন মুখে 

বিশুজ্খগ সৈশিক সকল 

তোমা সম্ ধর্দখবীরে করে অপমান! 

কিস -- 
তবু ভাল, তবু ভাল নিমাপদ তুমি, 
মন্দিরে মন্দ দিব দ্পুঞ্জা আমি! 

কিন্তু ছে পুরুষ] 
তৰ পৌরুবের দাঁয়, 

চিরদাসী প্রেম-অভিলাষা 

ঝম্ণীর প্রাণ যাস! 

যবে সম্মানের আশে 
উচ্চ অভিলাষে গ্রধেশ সংগাররণে, 

একবার নাঁছি ভাব মন্দে, 
আছে ঘরে 
অ(খিধারা ঝয়ে। 
ভালবাসা-শাশী প্রণয়ের দালী, 

আদরেতে তুলে পা*ছুখানি কোলে 

সতত সোহাঁগে সেবিতে গ্রর়ালী। 

নুধু পেতে উচ্চপদ হৃদি গদ গদ 
প্রেমনদে না পাক! কুপ, 
আকুল রমণী মোরা, 

কভু নাছি ভাঁব মনে । 
কিন্তু, 
সেষে গ্রাতিক্ষণে আখিধারা বর্ষণে 

ডাঁকে ভগবানে 

তোমারে বাখিভে সুখে, 

কতু নিন্দে বিধাতা য়, 
বলে, কেন করে পুকুষ কঠিন এত 

দিয়ে 
দুর্দম দুরাঁশী-তগা অশান্ত হৃদয়। 

শংশু। বাখাব্ধবা] তোমায় কে মেবেছে।? 

দিন। এ” বাবা, কোলে এপ, কেউ মাঁৰেনি 

মারবে কে? 

শু) হা বাধা, কে মেরেছিগ,। ভাগ বলছিল, 

দাড়াও শা, আনি বড় হয়ে তাদের খুব মাব্বো, 

তোমার মেই খুব বড় তলওয়!রখালা দুহাতে ধগে 

ধুপ ধুপ করে মাবুবে 

দিন! (অংশ) প্রতি) 
দেখ হিকণুায় 
নগরের রুদ্ধ বাঁয়ু ড় অপকাকী। 
মনে মনে হয় 
ক্ষণ অত হতেছে ভনয়, 
আমাদের প্রাণ।ধিব আঁখির ম:ণিক 

যেন ছারাঁয়েছে সে লীবণ)ছটা। 

ছিরণ। না নানাখ, 
হইয়াছে নয়নের রঃ তব, 

বড় ভালবাস তাঁই সদা *ক্কা মূলে, 

চেয়ে দেখ বদন ভাই? 

ফুটিয়ছে যুগল গোাপ, 
ধোয়া ষেল শিশিদের জলে। 

দিন। দেখ হিরন্ময়ি, 
আমি করিয়াছি স্থির, 

বাছারে লইয়ে তুমি কিছুদিন তরে 

যাবে মোর কানন-টীতে, 

করি পান নিঝ-রের নিরষল নার, 

সেবি 
কুন্থম-স্থরভি-তরা শীতল সমীর, 

খেলাইয়! ফুল্লঘনে 
গিরি বনে তৃণদলে, 
সবল সুন্দর হবে 
মেহের পুতলি মোর । 



তুমিও লো! প্রিয়মে, 
(পাবে বল ও কোমল কাঁয়। 
(ছিরণ। ভাল ভাল, 
তুমিও তো রবে সাথে? 
দিন। জান ছিরণুষি, | 

হৃদয়ের কাতী চিন-সাথা মোর। 
তিঙ্স নাছি চাঁছে প্রঃণ 
নয়নের জ'ড়ে রাখিতে ভোমাঁরে, 

প্রাণের বাছারে বোর 1 
কিন্তু তাও জ্দেন গুণতড়ি, 
পতি তব 
যেই ব্রত করেছে গ্রীণ, 
লেবিবারে ম'তৃলম জনমের ভূমি, 
প্রাণের মায়ায় ভ্যাজিগে তাছায় 
যাইতে দে পারে না কখন । 
কঠিন কর্তৃবায ছেখ! বিলৌধা হৃতরয়।সতন। 

( ভাটবারু গবেশ ) 

দটক1 1 এরাজ1 | 

ঘন! চুপ! যাও সরে । 
( ছিংথামীর প্রতি ) 

এইক্ষণে ভব সনে না পারি বাইতে । 
রাক্জকাধ্য ভাগ মণ্তকে আমার, 

যাইবার নাছি অধিকার 
নাভি অধিকার 
প্রিয়ালনে করিতে বিছ!র 
ফুল্পমনে কুন্ুষ-কাঁনলে 
থেলিন্তে পেলাঁতে 
সম্ভান লইয়ে নিশ্চিন্তে বলিয়া । 
কিন্তু 
ত্বারতে ত্যঙিতে তোমা হইবে নগর, , 
শিশুরে লইয়ে কোৌঁগে। 
সেবক লটক] অবশ্য যাইবে সাথে। 

ছিতণ। প্রাপাথ, ছু কি হয়েছে? 
দিন। ওকি ও! 

কেন প্রকে, বিরস বদন, 
কেন দেখি এসেছে অ।খিতে অল ? 
শুন মোর কথা, হয়ো নাকো ছেথ।। 

হিরণ। ক্ষম নাথ অশ্রুপাত ! 
চুরি করে “চাঁখেতে এসেছে জল 
রযণীর মন সহজে দুর্বল, 
কিন্তু 
হৃদয়ের আরাধ্য চিবদ!লী তব। 
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“কেন” “কি” “কিমের অস্ঠে 
কখন কি জিজ্ঞালা করেছে দালী? 
ভুমি ভর্তা কর্ত! দেবতা ধরায়, 
আনি বিক্রাতাঁ তোমার পাক, 
পতি শদ] দ্রিবে অনুমতি 
সতী তাহ! করিবে পালন, 
সর্বস্ব লম্পাস্ত, তুমি গুণনিধি, 
এই মার গালি আমি দ্াম্পতোর নিধি । 

দিন। সংদার-শগণ্যে বব পুণ্যে 
মিলে পুরুষের ভাগে তোমা সহ সতী ৷ 
ভিণাহি ] ছিএখ্ময় প্রাণ মো 
একে প্রেম-ভোরে আছি বাধ! তোর, 
তাভাতে অণ্ধক জোবে করেছ বন্ধন, 
করি দান 
নন্দন্প্রঙ্থণ সম্ত'স্রজনে | 

কতক্ষণ রব অমি একা, 
যাব সা নিতে কুশঙ্গ। 
অজি ষণ্দ পায় জব্পয 
ভব প্রাণেশুর, হযে অগ্রসর 

চুমিবে আদরে চাদের কোঁলেতে টাঁদ। 

ছিরণ। যাঁবে-বাবে নথ? 
এত ভাগ্য মোর! 

প্রাওই তবে পাব ধঃশন | 
দেখ আশা দিলে যো, 
ব্ছব অশায়। 

দিন ॥ নিশ্চর। 

কিন্তু দেখ না কর বিলম্ঘ আঁর, 

শুভযারা। কর ত্বনীত্বরি। 

কিন্ত তবু-তনু 
ক্ষপণিক এই বিচ্ছেদর আগে 
একবাএ প্র'ণাধিকে করিব চুম্বন! 

হিরণ! 
একটি রতন যর দেছেন বিধাতা 
(তামায় আমায়, 

এ যুগল হৃদয়ের একমাত্র ফল 

জমৃতের প্রা ওই শিশু হায়! 
দে'খ দেখ সন এখো মলে, 

শ্তি সযতনে রেখে নয়নে নয়নে 
করিবে পালন । 
আঁপদে সম্পদে, গৃহে কি বাছিরে 
আখি রাখিবে উহ্ছার পগরে। 
গুণবতী সত্তী তুমি, কি আর বলিব। 
জেন জেন জেন--স্থির তেন মনে, 
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পম্তানের মন করিতে গঠন 
একমাত্র পারে অননী তাহার! 
স্বত!ব তাহার 

মাতার ব্যা'ভ'র করে চির অধিকার। 
স্তল-ক্ষীর সনে, শিশুদের মনে 
প্রবেশে মায়ের মন, 
দিবে ছেন উপদেশ, 

যেন অব১শষ 
হয় শিশু রাঙা ছতে রাজা, 
উচ্চ হ'তে উচ্চ, 

শোভে এ ধরায় উজ্জল বিভায় । 
তুচ্ছ করি অবনীর সাআজ্য-যুকুট, 
পরে শিনে 

অবরাঁ: দেব-বিতাছট! | 
হেলা র ঠেলিয়ে প্রঙ্গোভন-ঘটা, 
করে একমাকে উপাধি ধারণ 

দ্ধার্শিক মানবশ বালে। 
অংশ্র! হ্যা বাবা, মা কোথাঙ যাবে? 
নেন] জেইধে তোমারি পাহাড়ের বাড়ীতে, 

তুমিও যাঁবে-তোচায় কি আর ফেলে যাবে? 
অং আর তুবি? 
দিন! আমিও যাব? যাৰ আসবো, কেমন? 

সে বাড়ী ভাল তো? 
অংশ | হ্যা ভাল- বেশে ভাল? কত ফুল 

রাজা রাজা, কেমন ঝর ঝর কয়ে জল পড়ে, 

টক রাঙ্গা পাধী পেড়ে দেবে, আমায় নিয়ে 
ঘোঁড়া ঘোড়! খেল্বে ; লটকা ঘোড়া! ছবি ত? 

পটকা! হুঁ । 
দেন। হিরণ, নাও, তুমি আর বিল কর 

না, আজ পরীর বে, আমাকে সেখানে একবার 
যেতে হবে! 

ভিরিণ। যাবার সময় দেখা হবে লা? 

দিন। এই যে হ'ল। 
ভিডিণ। তবু 

দিন। ছিঃ, ও কি? লঙ্গীটি, চোখের জল 
ফেলতে নেই, অংশ্ত, খাও তো ও চোখে একটা 
চুমা, দুষ্ট)মি করে কাদচে 

তং । এয মা! 

দিন! (চোখের জল মুছাইয়! ) ছি ছি, এক- 
বার হাঁস দেখি, এই অংশু, হেসেছে রে--আমি 
শাঁসি! 

* [ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অস্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

অস্তঃপুরস্থ উদ্ভান। 

কুম্ত সিংহ ও আঁশাবতী। 

আঁশ1। এই--এই কেমন দেখুন দেখি, কেমন ' 
কত ফুপ ফুটেছে, কত পাখী ডাকছে। এইখানে এক 
জায়গায় বপিয়ে দিই, বলে বসে দেখুন, কেমন ? 

কুভ্ত। হ্যা, হা, এ নৌকা যাচ্ছে না? 
অশা।| শৌকা কোঁথ! বাবা? 
কুম্ত। প্রধেমস্ত মাস্তপ-কেমন ছুল্ছে দেখ 

দেখি, আহা, ডুবে যাবে না ত? | 
আঁশা। নৌকা ডুববে কি? দেখতে পাচ্ছেন 

না, ওট! মস্ত ঝাউগাছ, কেমন বাঁতাঁপ সো সো. 

কচ্ছে? | 
কৃন্ত। ও বাব, সো লো কচ্ছে, তবে আমি : 

কোথায় লুকাঁব? তাই তো ভারি শীত কচ্ছে। : 
একথানা কম্বল মুড়ি দে আমায়। | | 

আশা! শীত কই বাবা? আপনার কপালে 

ঘাম ন্কেচ্ছে, দাড়ান, আমি মুছিয়ে দিই। 
কুম্ত। যুছিয়ে 'দবে? দেখ, দেখ,যেন আমার 

চোখের কাজল ঘুছেষায় না। 

আশা । কই, (চাখে ৩ কাজল নাই। 
কুন্ত।! হ্যা, আছে বই কি, মা যেআমায় দুধ 

থাইয়ে, গা মুছিয়ে, কাজল পরিয়ে দিয়েছে। 
দোলায় শুয়েছিলুম, কেন আমায় তুলে অ[ন্লি? 

আঁশ1! আহা, একেবারে যেন শিশু! 
তখনকার কথা শ্বাসুছে। বাঁবা-বাব|! 

কুণ্ত| কেন মা আমার, তূমিতো আমার মা! 
কে জানে কেন ভুলে যাচ্ছি। 

আশা। ই), আমি জাপনার মা, এখন থেকে 
আমিই মা হছ'ব। 

বুত্ত। তা আমায় মার্বে না? 
আশ| কেন, মারবো কেন? 
কুম্ত। যদি আমি ছুষ্টমি করি। দেখমা, আমি 

পড়াই কল্তে গিয়েছিলুম--তাই জান্তে পারিস্নি? 
তা মা, আমি ছেলেমানুষ কি না-একশটা, ছ*শটা, 
ছু'শটা, এগারট। বই ভুষমনদের কাটতে পারিনি । 
তা বাগ! ক্পে কি না-আমাঁয় কোলে করে তুপে 
আমার গলায় এক ছড়! ঝকঝকে মটরের মালা 
দিলে। 
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আশা; মটরমাল] তুমি ভার পর কি কল্পে? 
কুম্ত। ওমা, পিসীমাকে বলিস্নি, কেড়ে 

(নেবে, তোকে পরতে দেবে না। তোর জগ্ঠই 
লুকিয়ে রেখেছিলুম। 

আশা । তক, মটরমালা তোমার মাকে দিলে 
না? 

কুন্ত। ও মা, দেব কি, সে কথা কাউকে 
বলিস্নি £ একটা মা, ছে'ট ছেলে, আমর চেয়েও 
ছোট--সে নাচতে ন'চতে আমার গলাট। না জড়িয়ে 
ধরে বৃল্পু বাঁকা । আর অমন কেঁদে ফেঞ্লুম 
কেন মা, আমি কাদলুম ? সে ত আমায় মারেনি। 

আশা। আহা, এ আমার প্রিয়তম । তাঁকেই 
যণঅয়ের পুরস্কার মতির মালা দিয়েছিলেন, তাই 
এখন মনে হচ্ছে । বাব! তুমি কাদলে কেন? 

কুণ্ত। কানা যে এল, তা আমি কি কর্ব, এই 
একটা ছোট ছেলে যদি অমনি তোর কাছে নাচতে 
নাচতে এসে মা বলে, তুইকি কাদিল নে? এই 
দেখ না, তুই এখনি কীদবি, আমি তোর গলা জড়িয়ে 
ধরি। মা--মা--মা ! 

আশা। কেন কেন বাবা, আমার, বাবা, 

কুমারীকে তুমি সম্তান-স্সেছ আগে বুঝিয়ে দিলে। 
কৃম্ত। হ্যা মা, ষে আমায় ফুল দেয়, সে আাজ 

দিলে না? 
আশা। আমি তোমায় ফুল তুলে তোঁড়। বেঁধে 

এনে দিচ্ছি) তুমি এখানে ছায়ায় বসো। 
[ কুম্তকে বঙগাইয়া আশাবতীর প্রস্থান | 

টাদি মামা টার্দি মামা টিপ দিয়ে যা। 
কোলে ঘোৌলে রতনমণি চুমো খেয়ে য: | 

কুন্ত | 

( অরুন্ধতী ও ভাগীরখীর প্রবেশ ) 

অরু। কৈ, জাঁশা কোথায় গেল?, ভাগীরথী, 
তোর কি ভীমরধি হয়েছে-দেখ না! খু, আজ 
ভার বে, সাজবে গুজবে না, এই ঠিক হুপুর বেলায় 
বাগানে এল। তবু ভাগীটাড়িয়ে রইপি, আশাকে 
ুঞ্জে ডেকে আন্ না। 

কুম্ত। ম! মা, কোথায় গেলি? বড় ক্ষিদে 
পেয়েছে, একটা আমাক পেঁড়া দে। 

ভাগী। ও বাবা, একি! ওমা, এ দেখ, দেখ, 
ঝাউবনের ভিতর শাদাপাঁনা কি নড়ছে। ও বাব! 
ও বাবা! বাম রাম রাম। ( পলায়নোস্তত ) 

অরু। ও ভাগী, তুই কোথা যাস্-কোথ। 
যাস? ভয় কি, তোর চুলে বাবাঠাকুরের মাছুলী 
আছে। 

পি 

তাগী। আর মাঁদুলী আছে! ঘাঁড় ভাঙ্গলে 
তখন কি হবে? 

কুম্ত; ও মা, দোলাট! ছুলিয়ে দে? 
অরু। রামরাম!| ওকি সত্যি ভূত নাকি? 

আমার বাড়ীর ঈশানকোঁণে কাঁলভৈরবের নে 
পোতা আঁছে, ভূত অ!স্বে কেমন ক'রে? ভাগী, 
আমি যাই, তুই মেক্কেকে খুঁজে নিয়ে আসব ! 

| প্রস্থান, 
তাগী। ও গিন্ন, ওই ব'লে পাঁলাঁলে বুঝি, 

পালাপে বুঝি? রাম রাম! 

( পুরোহিত উদরায়ণ শন্মার প্রবেশ ) 

উদ । উঃ, ভারি তেজ! দিগগজ সব পত্তিস 
এসেছেন, আমার সঙ্গে সব তর্ক! কচট তপ.ব 

ড়দ ঘ ত, সচ্র্ণের্থ ইতি পরাশরের রঘুবংশের সমন 
শ্লোকই আনার কগঠাগত, আমায় ক্রি না বিবাহ 
শাস্ত্রের হহ্ার্থ ভিজ্ঞালা করে! আরে দুর দুর 
লোমহর্যণের মুদ্রারাক্ষপ তঙ্বের নিরুক্ত অধ্যাঁতে 
বিবাছের সমস্ত মীমাংসাই খণ্ড খণ্ড খণ্ডীককৎ 
বিভঞ্রিত বিবস্বত হয়ে আছে, তা সকলই আম, 
উদরস্থ। €₹, গৃহকতোৌ অরুন্ধতী কই? 

ভ'গী। ও মা, পুরুতঠাকুর যে, ও উদরাম: 
ঠাকুর! 

উদ | উদরামর নয়-উদরায়ণ । 
ভাগী। তা হলেই বা তোমার উদরাঁময 

ক্ষতি কি? 
উদ্দ। ক্ষতি প্রতিদিন একটি কবে পক্ক বে! 

আবশ্যক, উদরাময় কি সহজ বস? জগাতিলারে 
বিনিময়, আমি তা নই--তা নই। 

কুদ্ত। ও মা, তবে আমায় শিক্জালে নিয়ে যাক 
উদ । ও ভাগীরপী, মধ্াহ্ঞালে এ ৭ 

ভূতোক্তি ? 
ভাগী। পুরুতঠাকুর, আমায় ধর, আনায় ধর; 

আমার চুলে বাবাঠাকুরের মাছুলী আছে, তা 
ধরে মস্তর পড়। (পুরুতকে জড়াইসা! ধর1) 

উদ। এ কি, এ কি! তুমি যে আমা 

চপেটাধাত কল্পে? আরে বিচ্ছদ হও, বিচ্ছেদ হু 

আমার সতীত্ব নাশ হবে- সতীত্ব নাশ হবে। 
ভাম্ী। ও উদরাময় ঠাকুর, ও উদরাময় ঠাকু 

আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর, চোখ টিপে ধর। 
উদ | আরে বিচ্ছেদ কর, বিচ্ছেদ কর, ব্রাঙ্গ 

দেখলে আমান কি বলবে? আরে সতীত্ব শা 

হ'প, সতীত্ নাশ হ'ল। 
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কুম্ত। (অগ্রসর হইয়া) ও ছাড়গিলে, ও 
ছাঁড়গিলে, তোমরা দুপ্তনে ঝটা'পটি করুছে কেন? 
শোন শোন, মা-শামার মা কোথায় গেল? 

আমায় যে দুধ খাইয়ে দ্রেবে। 
উদ! ভাগ্মঃথা, ভাগ্ীরধী, এ বাঁলভৃজ, 

মহাকাছের মাসতুতে। সোদর।? আমায় ছাড়, অত 

পেট টিপ না, আমার গর্ভআব হবে 1 (ভাগীরঘীকে 
দ্বরে নিক্ষেপ । ১ 

ভাগী। আম নেই, আমি নেই, চোখ বুগ্ধেছি, 
কেউ ফ্নে আমায় দেখজে নাঁ পায়। রাম, রাম, 
বাম! 

উদ ধূপ মন্তর ধুল মৃন্তধ যাঁযা উড়ে ষা, ভূত 
প্রোত, চড়েল, ই করে গে খা? কেওড়াগাছের 

পান্তা, কেউটেঈাপের মাথা, গেঁডি গুগলির হাড়, 
[গরগিটের খাড়, ছা ছাড় যাযা তফাৎ ভফাৎ যু! 

( পৃথীধরের প্রবেশ ) 

পৃর্থী। বাঁক বাবা, আমি ভান্তিম না, 

অ।পনি এ বাগানে আছেন। কোথায় আপনি? 
ভাগী। ও কামাই, ও জামাই, এখান থেকে 

পাঁলাও, আঞ্ ভোমার হাতে সুতো ।। 

পৃণ্থ/। তুমিও যে এখানে ? 
ভাগী। ও ছ্ামীই, পাঁলাও, সৌদ ছেলেকে 

আগে ধরে; আমায় নিয়ে চল, পা নেটিয়ে গড়ছে 
-চলতে পাচ্ছিনি। 

পৃথী। সে কি, তোথার কি হয়েছে? বাবা 
কেথায় ? বাঁবা-বাবা, আপনি এখানে? সঙ্গে 
কেউ নেই? (প্রণাম) 

উদ। ধরেছে ধরেছে, বরকে ধরেছে। এ 
বাবা সোজা তৃত নয়। পলাঁয়তঞ্চ, কচ্ছং গলিতং, 
টিকিং দুলিতং, বৎ পলায়স্তি স আীবতি। 

( উদ্রায়ণের পলায়ন ) 
ভাগী। এ পুরুতঠাকুব, আমায় একেল! ফেলে, 

একেলা ফেপ। | গ্রস্থান। 
পৃর্থী। ভর নাই ভাগীদথা, আমার বাবা। 

বাবা-বাবা, আপনার আশীর্বাদে আঞঙ যে আমার 

বিবাহ); আশনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এসেছেন, 
বুঝুন নাবুকুন না, আপনি নবধধূ ঘরে নিয়ে 
যাবেন, সে কত শত্ব কর্বে। 

(আশাব্তীর প্রবেশ) 

আশ!| বাবাবাঁবা, এই দেখ আমি কত 

ফুল এনেছি? একি, এ কিঃ তুমি এখানে! 

( যমুনা, কমলা, ভদ্র; গ্রভৃতি পুরকন্তাঁগপের 
গ্রীবেশ ) 

যমুনা । তোঁমর। আলে মধু আশে 

পেতে ফুলের বাস! 

যাঁর যেখানে মেই, সেই 
ছোটে তারির পাঁশ ॥ 
কে জানে ভাঁই দাঁম করবে! না 
যদ্ধি রাগে কেউ। 
শ্রেভের মুখে বাতাস পেলে, 
আপনি উঠবে ঢেউ ॥ 
আখ] । পিতা বড় ফুপ ভালবাসেন, 

আমি গু জস্ে শানারকম ফুল তুলে এনেছি। 
পৃথী। আ:শীবতী, তুমি এর মধ্যেই পিতার 

সেবা! আয়স্ত করেছ, ওক এখানে আন্লে কে? 
আশ!। আমিই লোক পাঠিয়ে আনিয়েছি। 
পৃথী। মিছে আনা, আহা, কিছুই বুঝতে 

পাচ্ছেন ন! 
শাশ]। তবু তবু--- 

পৃথ্থা। তবু তুমি বেশ করেছ। 
কুষ্ত | আমর ঘুম পাচ্চে, বড্ড ঘুম পাচ্চে। কে 

আমায় শুইয়ে দিবে? 
আধা! ঘুষ পেয়েছে-শোঁদেন ? (পৃথীর 

প্রতি ) তুমি এইখানে থাক, আমি বাবাকে শুইয়ে 
রেখে আসি । বাঁধা, উঠুন চলুন, আমি আপনাকে 

ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি। 

তাই 

| প্রস্থান । 

ভদ্র; এরা ভাই আর ঠিক বর-কনে নয়, 
ছেলেবেলা থেকে যাওয়া! আলগা, একসঙ্গে খেলা, 

এ যেন ভাই-বোনের বে। কেমন ভা, তোমাদের 
ভাই বোনে বে হচ্চে না? এতে বড় আমোদ 
কেমন? 

পৃথী। কি ক'রে ব্ল্্বো বল, তৃমি ভোমার 
জলধর দ'দ|কে বিয়ে করে দেখ না, ভাই ৰোলে 
বেতে কেমন আমোদ হয় বুঝতে পারৃবে। 

ভদ্রা। যাঁও। | 

পুথী। কেন, তার বেলা যাও? ই1 যমুনা, 
আমি কি মনা বলেছি? ভদ্রাই তো বললে, ভাই- 
বোনে বেতে বড় আমোদ, আমিও ওকে সেই 
আমোদই বর্তে বল্ছি, এ আর অচ্চায়ট! কি? 

যমুনা । তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব 
না। আমাদের খেলার সাথী আশাবতীকে ভুলিয়ে 
তালিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেধে সেধে 
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ভাব করুতে আস্ছেন,। এমন বেহায়া পুরুষ তাই আন্দর-কুর্খসত চিন্ত পারে না, বল্নুম 
দেখিনি ভাগীরথীর চেহারার চটকে কত বড় বড় ভূত প্রেত 

পৃথী। বেছাঁয়। পুরুষ না দেখতে পার, 1কন্ত আটক্ক পড়ে। 
বেহায়া মেয়ে তো দেখেছ? 

যমুনা । হয, দেখিছি, কোথায় দেখিছি ? 
পৃথ্থী। কেন, তোমার আরলীতে। 
যদুনা। কোথায় ? 
কমলা । হ) লা যমুনা, তুই এমন হাক, 

তোকেই বেছাযা ঝলে গাল দিলে, বুঝতে 
পুচ্ছিস্নি 1 

যমুনা । আমি তে! অত শ্ান্রও পড়িনি, মন্দুরা- 
লগর থেকে রও শিখে আসিনি! 

পৃথ্থী। তা! চল, তোমার সখীর পঙে আমাদের 
ঘরে ৮৮, যত চাও রঙ্গ শিখিয়ে দেব এখন । 

যমুনা । যাকে শিখাবার, ভাকেই আগে 
শিখাও, আমাদের বা শিখাবাগ লোক আছে! 

কমলা । দুর পোড়াকপালী, কি ব্ল্ছ্স্? 
যমুনা | কেন, জমায় খ।টায় কেন ? 
কমলা 1 ত! ও কথার কি এ জবাব? বল,ষে 

আমায় রঙ শিখাবে, সে পুর্ন অনেক তপক্ত। 
করেছে। 

(ভাগুরথায পু গ্রবেশ ) 

ভাগী! তা তণপিশ্তে কর-এইখানে বসেই 
তপিল্সে কর, খুধ কর? মুণমালা-টাল। ছইটাই 

এনে দেব লা কি? 

কমলা । তোর খাওয়া হয়ে গেছে না? 

ভাগী। বেন হবে না, কারুর তো আর ধার 
করে খেতে হয় না? খেটেছি খুটেছি, পেট ভঃরে 
খেয়েছি । 

কমলা । তবে আর ছাঁই পাবি কোথায় ষে 
আন্ৰি? ? 

ভাগী। আমিকি ছাই খাই ন।কি? 
কমল1। তা ভুই আপনি বোঝ, আমি কিছু 

বলেছি, এখন কি দরকান খল। 
ভাগী। দরকার আর কি, বর কার? 
যমুনা । কেন-- আশাবতীর | 
কমলা । ভবে ভোমর! তাকে ঘিরে ছাড়িয়ে 

কুঞ্জের ভিতর তপিস্তে কচ্ছ কেন? 
যমুনা । তোর অন্তে আমরা সকলে প+ড়ে হাতে 

ধর বুঝিয়ে নৃঝিক্ে ব্ল্ছিনুষ যে. দেখ, ভাগীরথা 
থাকৃতে আশাব্ভীকে বে করাটা তোমার ভাল 
দেখায় না) লোকে বলবে পৃরথ্থীধরের চোখ নেই, 

ভাগী। ওগো ওগো ওগো, থাম খান থম, 
আমরাও পুরুষ দেখেছি-__ঠট্র। ও বুঝি, আমাদেরও 
বয়স ছিল, মা'র পেট থেকে পড়েই বুড় হুইনি। 

পৃথী। টক, তুমি তেমন বুড়ো কৈ? তোমায় 
তো এমন বয়স হছসেছে দেখায় না। 

ভাগী। শেন শোন শোন, ভদ্রলোকের কথা 

শোন, যারা সুপ চেপে, যাদের চোখি আছে, তাদের 

কথা শোন । যৈবনের গুঘরে ফেটে পড়লেই হয় 
না। রূপ যৈবন চিরদিন থাকে না, থাকে না-+গ্ 
যেকি গান আছে নাকি যৈবন কি 1 

কমলা । (ভাগীর হাত ধরিয়া) কি গান বল 
ন| ভ!ই, গেঙে বল, তোর পাঁয়ে গড়ি। 

ভাগী! আমি কি গান গাইতে আনি? 
পৃথী। তা গাও না, তোমার গলা তো মনন 

নয়! 

তাগী। না--না, অমন এক রকমঃ অভ্যাস 
নেই--কসরৎ নেই। 

কমলা । ত্তা বই কি, শুনেছি, সেকালে ভাগীরথা 
দুহাতে দুটো তানপুরা শিয়ে তানলেনের গোরের 
উপর বলে মহম্মদী খেয়াল গাইত। 

যযুনা। আর শিয়াপগুলে! সব বাহবা বাঁভ্থা 
করতে! । 

ভদ্রা। এই যে তবে শা কি যমুনা কথা! কইতে 
পানে না? এখন ভাগীরথ) দিদি গাক শোন। 

ভাগী। খ্য'--উ--হ- (আরে) তানা নান! 
দিন নানা নস 

পকছেো। বাহবা বাহন | 

তাগী! ধুম ভান নানা নানা এ] 

€ গত ) 

এ যৈবন চিরদিন নয়। " 
(জব) ধৈবন চিরদিন নয়। 

তাই কৰি মান! করিশনেকো। অপচয় ॥ 
যেখন ভাদ্র মাসে ভরা গাঙে ঘাড়াষধাড়ির বান, 

গ্রক জোয়ারে আসে ছুটে 
উথলে উঠে বাড়ায় লাগীর মান? 
আবার দেখতে দেখতে গড়ে ভাটা 

, তখন কাঁদা খাট হয়। 
লবীন লারী কেদ মরে ধৈবন হ'লে ক্ষয় ॥ 
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সকলে 
বয়স গিয়্েতে ? 

বাছৰা বাছবা; কে ৰলে ভোমার 

( গাত ) 

কে বলে যৌবন গিয়েছে চলে। 
শ্রাবণে গ্র(বন যেন কুলে কুলে উথলে ॥ 

পূরস্ত বাসস্তীলত1, আগা মুলে ভরা পাতা, 
বদনে টাদিনী খেলে, অআখিতে জোনাকী জলে, 

(রস )' ঢগ ঢল ঢলঢল চশকে পড়ে 

(রূপ) টল টঙ্গ টল উল দোলে ঝড়ে, 
বয়স গিয়েছে, গেছে সরপ 
প্রাণে প্রাণ তো দলে ॥ 

যমুনা । ও মা ও মা, মাসী যে। 

( অরুদ্ধতীর পুনঃ প্রথ্ে ) 

অকু। বাঃ বাঃ বাঃ! তোদের কাগ্ডখানা বেশ 

যাছোক) গা! অবাক কলি যে! ও দিকে লব 
পঃড়ে রয়েছে আর তোরা এখানে ধেই ধেই ক'রে 
নেচে গান কচ্ছিস্£ আর থাবজী, তুমিও নিশ্চিন্দি 
হয়ে এদের রঙ্গ দেখছে, তোমার নাআঞজ বে? 

পৃথী। নামা, এই আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছি। 
| গ্রস্থান। 

ভাগী। তাই তো বুম ষে, আঁমাইজী, তোমার 
আজ এই বীতিকিচ্ছি বিপদের দিন। 

অরু। ও কি কথ! রে মাগী? শুভদ্দিন-- 

বিপদ কিরে? ূ 
তাগী। ও তাই হ'ল, একটা বিটকেল কাঁও 

তে! আজ হখে, তা আঞ্জ আর গান শুনে কা 

নেই, আর এক দিন তখন শোনাঁব। 
অরু। এ তুই কি খলছিস্? ই]া রে যমুনা, 

আমি ঘুমিয়ে না জেগে? ভাগী গান গাচ্ছিলো! 
না কি ?”: ভাগা ভ'গী ভাগী, গন গাচ্ছিলি কি লো? 

ই্যা মাগী, তুই গান গাঁচ্ছিলি কিলো? 
কমলা । তা মাসী, সেট। ষেন আমার্দের দোষ, 

আমর! যেন গাইতে বলেছিলুম, কিন্তু ও নাচলে 
কেন? আমরা তো আর নাচতে বাঁনি। 

অরু। গ্রযাঃ নাচলে! ভাগী নাচলে! 
কমলা । ঘুরে ঘুরে মালী, ঘুরে ঘুরে চোখ 

মটুকে, কাকালে হাত দে। 
তাগী। আর তোমরা নাচনি? 
অরু| বেশ করেছে নেচেছে, ওদের নাচবর 

বয়স নেচেছে, তা বলে তুই? আত আনুক দিন- 
কর, তাকে ব'লে মাগীকে ঠাণ্ডা গারধে পাঠাচ্ছি। 

তাগী, কি, ঠাণ্ডা গারদে পাঠাবে, অমি 
পাগল নাকি? আমার খুসি আমি গাইবো, আমার 
খুলি আমি নাঁচবো। আজ বাসরঘরে নাচবে! 
গাইবো; আমার আশবতীর বে, আমি নাঁচবো 
না? ওরা নাচের কি জানে? 

যমুনা । হ্যা ভাগী দিদি, তুমি নাচ শিখেছিলে 
কার কাছে? 

অরু। ওর সেই মিন্ষে যখন বেঁচে ছিল, সে 
যে ভালুক নাচাতো, তাই দেখে শিখেছে । এখন 
আম সব গোছগাছ কর্বি আয়, আগ কি বসে গল্প 
কর্বার সময়? আয সব আক্। 

[ ভাগীরথা ব্যতীত গকলের প্রস্থান । 
ভাগী। গাৰ না, কেন গাঁব না? 
যৈবণ চিন্নপিন রয় না। 
শোন হীরেমন মুর] ময়না] | 

| গ্রস্থান। 

দ্বিভীয় গর্ভাঙ্ক 

অঙ্গিন। 

( পৃথী ও আশাবতী ) 

আশ1। ভ্্রীলোকে শস্তান গর্ভে ধরে মায়ের 
সুখ মায়ের আহ্লাদ বুঝতে পারে, কিন্ত আমি কি 
ভাগ্যবতী |! বাবাকে পেয়ে আমি মালা বদলের 
আগেই সেই অনির্ববচলীজ্জ মধুর আনন্দ উপভোগ 
কচ্ছি। 

পৃথী। শ্লেহময়া আশাখভী- মমতা-মাখান 
আঁশীবতী আমার, জনতুম, তুমি কেবল খেপিয়ে 
বেড়াও ) গান গাওয়া, ফুল ভেলা, আমোর্দ করা 

যেন তোমা'ন জীবনের সর্ধবদ্ব, এই মনোহর কুপ্তই 
যেন তোমার সমন্ত জগৎ, কিন্তু জান্তুম লা, এ 
শুন্ব-গর্ভ বিশ্বলহগ্ী, এই নৃত)শীপ বীচিমালার গভীর 
তলে এত রাঁশি রাশি উজ্জল এত্বলুকান্িত আছে! 
কেথায় পেলে তুমি এই মধুর গান্ীধ্, কোথান্ক 
পেলে তুমি এই কোমল ন্েছের শৌনদর্ধ্য | জ্রননী- 
খেলা খেল্ভে কোথায় শিখলে তুমি প্রিয়তমে ? 
পিতা জামার এরই মধ্যে অঞ্চলের স্েছে আবন্ধ 
হয়েছেন, এরই মধ্যে তোমার ইঙ্গিত আদর বুঝতে 
শিখেছেনঃ এসই মধ্যে সত্য সত্যই যেন তোমাকে 
আপনার মমতাময়ী মা »ঝলে চিনেছেন) তুমি 
যেমন আদর করে ভুলিয়ে সহজে আর ভুধ খাওয়ালে, 
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মাতা আপনার ক্রোড়স্থ শিশুকে পারে কি না 

সন্দেহ | 
আশ1। পৃথু'ধর, তুম আমার বাস্যসথা--আজ 

আমার প্রাপসথা, রঙ্জনীতে আমার প্রাণপতি হবে। 

তোমার কাছে আমি শজ্জা জানি না, মান জানি ন1, 

তাণ জানি না) কিন্তু প্রিয়তম, এই ম্থখের উপরও 

যদি কিছু ন্থখ থাকে, সে পিতাকে যত্ব ক'রে, তার 

এই বিষাদ-যাখা মধুর শৈশবের সেবা ক'রে, সে সব 

আমার হচ্চে। আমি সত্য বল্ছি, আমার মনে হচ্চে, 

আমি একটি সগ্যঃ-গ্ুকুত নব-কুমার কোলে পেয়েছি; 

প্রিয়তম, আমার এক একবার ভয় হচেচ,--এত সুখ, 

এত আনন্দ, এত শৌভাগ্য তো কাক্ষর ললাটে ঘটে 

না, আমার কি সহিবে? 

পৃথী। ছি ছি কুম্থমকলি আমার, ও কথা কি 

মনে আন্তে আছে? তোমার মত মাঁধুরাময়ী 

সরলার পানে দেবতারাঁও সহান্তে দৃষ্টি করেন। 

আদরিণি! পর্ণচান্দ্রর কিরণ, বসন্তের সমীরণ, 

কমলের সৌরভ, কমলার গৌরব, €.বভার দয়াঃ 

মানবের মায়, জগতের অমরার সমস্ত শৌন্দর্যয ফি 

একীভূত হয়, তা হু'লে তার নাম হয় আশাবতা। 

আশা। দেখ, তুমি অমন করে বেশী আদর 

দিলে আমার মাঁথা ঘুরে যাবে, আমি দুষ্ট হব। 

পৃ্থী। তুমি কষ্ট হও কুট ও, আমি লবে তু 

থাকবো) এখন বল দেখি, তোমার সেই সাধের 

বাঁগানবাড়ী নেওয়াই কি স্থির ছলো, সেইথানেই কি 

সংসার পাতবে? 

প্রিঃতম অতি মনোরম স্থল। 

ত্বচ্ছদ্লে উল টল হৃদ 
৭ুয়ে আছে গিব্ি-কোলে, 
হদ ফুল্প কোকন্দ 

হাসিতেছে রাশি রাশি? 
তলে বালু দেখা যায়, 
রূজত-সফরী খেলিছে তথায়, 

তীরে বস্ুমতী তুলিছে তর 
শের উপরে শুঈ সুরজে বিরে, 
হাম তৃণদলে আবরিত কার 
তরুলত। কত শোভ। পায়, 

থরে থরে 
পাতার মাঝারে ফুটিয়াছে ফুলদল, 
পরিমল পবন ছড়ায় 

শাখী'পরে 
ঝীকে ঝাকে বলে নানা পাখী-- 
বিবিধ-বরণ নয়ন-রঞ্জন, 
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থেয়ে বিনিমূলে কেন। ফল 
প্ররুতির উপহার, 

মননুখে তোলে শ্বর লহুরে লহরে! 

সেই গানে মিলাইক্না তান 
নিঝণরিণী গিরি-গায় গাড়ইয় পড়ে, 
ছাঁওয়া উল্লুখড়ে, 
রমণীয্ন মণ্ডপ তথায় 

স্বখের আবাস শ্বপনের ছবি মম! , 
নিরজনে 

'প্রেম-আলাপনে রহিব দুক্জনে 
আহা মনে হয় 

যবে চন্জ্রিকা-নিশায়, 
পাতায় পাতায় রজত মাখাঁয় শশী 

নীরদ ঘোমটা খুলি 
হদ-আলে দেখে নিজ মুখ, 
ছাড়িয়! অমরা, 
আসিয়ে অগ্মরাদল 

সেই জলে করে স্নান । 

করে গান নেচে নেচে 

স্ুকোমল গিরিতলে 
দলিয়া ঘাসের কুন্ুম চরণে। 

পৃথী। কল্পনা লইয়৷ খেলা 
সদা তৰ দেখি বাল! ! 

আমশ।। সত্য বটে 

স্বভাবের মাধুরীতে 
যোদ্ধার কি কাজ) 

রূপ ভুভুষ্কার, ধন্থক-টক্কার 
নৃত্য গীত যার) 
শক্রু করে পলায়ন 

সেই চিন দরশন, 
কি লম্বন্ধ তাঁর কল্পনার সনে! 

কিন্ত আছে গ্রত্তু 
অন্ত গ্রলোভন টানিতে তোমায় সেথা; 

মিজ-ত্পেমষ-- 
ফাদে বাধা যাঁর তুমি, 
অভিন্ন-হৃদয় অগ্ঠ কলেবর তব, 

সেই দিনকর 
করিয়াছে কানন রচন। তথা] । 

অহ! আহ1 হাসি আলিয়াছে মুখে। 
আহলাদেতে গদ্রগদ দেখি ! 

প্রপয়ে আমার নাহি কিছু ধার, 
কিন্ত রবে বন্ধু-সরিধানে 
তাই এ আনন্দ তব। 
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পৃথথী। আপনি দিনকর আঁশী। ইস্, থাকবেন না--কেন থাকবেন না? 

করেন তথায় বাস? তাঁকে খুক্ঘতে এসেছে লোকটি কে? 

আশ1। ন1। পৃর্থী। ওটি একটি ভীল, ওকে ছেলেবেলা 

কিন্ত প্রেমময়ী ছিরণায়ী তার ডাকাতরা ধরে এনে এখানে বিক্রী করে, তার পর 

লয়ে আপন সম্তানে দিনকর কিনে নেন) এক্টু ঝড় হ'লেই দিনকর ওকে 

( মরি মরি কি সুন্দর সোনার সে শিশু!) স্বাধীনতা দিয়েছিলেন) কিন্তু ও কোনমতেই গেল না, 

গেছে জুড়াইতে সেখা, 
ত্যঞজি 
নগরের বধ বাস, ঘোর কলরব। 
পেলে অবসর তব বন্ধুবর 
যান তথ! দেখিতে তাদের। 
এখন" 
এখন বল পৃর্থীধর 
প্রণয়ের ঘর মোর বাঁধিবে সেখানে ? 

পৃথী। আদর আমার 
হয়ে তুমি কর্ণধার যদি ধর্ ছাল, 

সুখে তুলে পাল হেলায় যাইতে পারি 
ম্বদুর সাগরপারে, 

রাঁমচন্্র সেতুবন্ধ করি উত্তরণ, 

নিকটে বিপিন বাল 
নিতান্ত সামান্য কথা । 

আশ!) ভাল জান 

ভূলাইতে ন্ুমধুর তোবামোদে, 
দেখ পুনঃ 

্বভাষের সেই খেলা-রে, 
খেলিবে আদরে 

আমাদের স্থবির সন্তান, 
ভোঙ! মন দ্বিতীয় শৈশবে । 

পৃশ্বী। বড় সাধ হুতে সন্তানের মাতা । 

( লট্কার প্রবেশ) 

স্বেচ্ছায় ভৃত্য হয়ে রইলো 7 ও বলে, দিনকরের 

মত সদয়-হৃদয় মহাপুরুষের সেবা করা শ্বাধীনত। 

অপেক্ষ! অধিক মুখ, অধিক আনন্ব। 

আশা । দেখ, তুমি থাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বন্ধুর 

একটা কথ! পেলেই শরমনি তার গুণ-ব্যাথ্যা আরম 

হলো । দেখ, সত্যি বল্দ্থি, আমি যদি তোমার 

ঘোড়াকে, কি একটি পাখাকে বেশী আদর করতে 

দেখি, তা হলেও আমার মনে মনে রিষ হবে, আমি 

তারী রাগ করবো) কেন তুমি আর কাকেও 

আমার চেয়ে ভালবাসবে? 

পৃর্ী। কাকে তোমার চেক ভালবেসেছি ? 

আঁশ।। কেন, তোমার বন্ধুকে? তকে তুমি 

প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাঁল না? 

পৃশ্বী। বাসি, স্ত্য বাসি, সেও আমায় তেমমি 

ভালবাসে । 

আঁশ1। তবে আমাকে তেমনি ভালবাস? 

পরা । তোমায় আমি শুধু ভালবাসি। 

কেমনিও নেই, এমনিও নেই। 
ভালবাসা তোরে জীবন আমার, 

অন্য প্রাণ নংছি মোর। 

আশাবতী তুমি তুমি, 
আমিও যে তুমি, তব মুখ চুমি 
পৃথথীধর নাছি আমি আর, 

আমিতৃও গিয়াছে আমার | 

হবদয়-কলল ভরি ভালবাসা-ভল 

ঢালিয়া (দিয়াছি তব প্রণয়-ক্ষীরোদে, 
আঁশা। কিরে লট্কা! 

লটুক1| হামার রাজ কুথ1? হামি যে শুন্লো।, 

সে তোদের কাছে আছে, আর একটা সর্দার 

আমাকে বোল্লো, তু তাকু ডাকি জান, বড়া তারি 

কাম আছে। 
পৃশ্বী। তিনি এইখানেই আছেন, আমাদের 

সঙ্গে দেবদর্শনে যাবেন। নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যাও 

পিছনে, এ নেবুবাগানে তার দেখা পাবে। 

লটুক!। ভাল। [ প্রস্থান। 

পৃথ্ী। আবার কি হ'ল? এখন কি প্রয়োজন? 

আমাদের এই গশুভকার্ষ্যে বন্ধু উপস্থিত থাঁকৃতে 

চুপারুবেন না না কি? 

মিশে গেছে জপে জল । 

সুধাময় হয়ে গেছি মিশিয়া তোমাতে, 

নাহি ভিন্ন কায় ভিন্ন গ্রাণ 

তিন্নবৃত্তি ভিন্ন পৃথী আর। 

আঁশা। কথক ঠাকুর, নমস্কার-_-নমন্কার ! 

তবে আর কেন 
ওই ওই আসে দিনকর। 

(দিনকরের প্রবেশ ) 

দিন। পৃরী__ 
আশাবতী না জানিবে কিছু। 
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আশাবতী করি আশীর্বাদ 
অবিবাদে অবিচ্ছেদে তু পতি-দুখ, 
দেবগণ 

রুপা বরিষণ করুন তোমার শিরে, 

দেব-কৃপ! রহুক তোমারে ঘিরে, 

দিবারাতি সাথে পাথে 
দেবগণ, »ক্ষুন তোমারে। 
পৃ্ী, বলি শোন, 
( জনান্তিকে ) জান কি--জান কি পৃথ্বী, এই 
মানে কি শুনিন্থ আমি! 

আঁশ! । হে ধার্শিক, 
তব আশীর্বাদ বিফপ না হবে। 
দেখ সথা এই পৃর্থী তব 
সারা বেলা ধরে বিষমুক্ত অস্তরে। 
কেবল বলিতেছিগ কত ভরক্তিভরে 
ভালবাসে সে তোমায়) 
গ্রিনকর তাই দিনকর ভাই” 
আর কথা নাই। 

দিন। কি আর কথা নাই এই সারা বেল? 
প্রেমের গ্রলাপে 

করেনি আলাপ আশাবতী সনে? 
( জনাস্তিকে ) সর্বনাশ আমাদের | 
গুধু আমাদের নয়. 

অভাগ্নী জনমতূমি, পৃথথী | 
পৃর্থী সেকি কথা? বলস্পঞ্ট করি। 
দিন। ( অনাস্তিকে ) বুঃঝছ কি পৃথ্থ ধর, 

রাজার রাজত্ব পুশঃ | 

পরথী। সেকি? কোথায়? কেরাদ্দা? 
অসম্ভব । 

দিন। সত্য সত্য 
লত্য আমি বলি শুন, 
দণ্ডার পরিবে আজি রাঁাঁর মুকুট ঃ 
তারি আজ্ঞাধীন পৈল্তগণ, 

সানি দিয়ে দাড়ায়েছে পথে । 
পৃথথী। কিন্তু ভা'য়াত! 

ভয়াতুর হুর্বল ভা”য়াত [--. 

সত)ই কি মত দেবে হথে? 
নাছি-নাছি কি ছে কেহ 
এক জন বাধা দিতে তাছে! 

দিন। বাধ দিবে তারে? 
( প্রকাশ্যে) দেবগণ দেবগণ 

হুও সহায় আমার, 

কিংবা! করছ বিনাশ, 

আমি বাধ দিব তারে 
আমি__আমি--আনি-- 
অনল-গহ্বর গিরি 
করে যদি অগ্নযৎপাত স্বপক্ষে তাহার ! 
আসে ভৈরব বেতাল 
দধীচির সমস্ত কঙ্কাল, 
বজ্সরূপে পুরে তার অস্ত্রাগার, 

বিপক্ষে একাকী দীড়াব আমি ।" 
একাকী-_একাকী ! 
হাঃ হাঃ কোথা গেল, 
তুলিয়াছি ছুরিক1 আমার। 

আশা। এ কি-এ কি পুথীধয়। 
পৃথী। অকন্মাৎ ঘটেছে ঘটনা, 

রাক্ষ্যে গোলযোগ-- 
আলোড়িত হৃদি তাই হয়েছে সখার, 
ধৈর্য্য ধর আশাবতী কিছু নাহি তয়। 

দিন। পৃথীধর, 
এসেছিস শুভকার্ষ্য, বিবাহ-সভা য়» 
শাস্তির আবাসে 

শাস্তবেশে আসিতে উচিত, 

সে কারণ নিরন্তর এখন। 
সখা, দেহ মোরে তব তরবারি । 

পৃথী। কেন--কি করিবে ? 
দিন। যা করি ।--দাও--দাও। 
আশা। পৃথীধর ! পৃথীধর ! 

মোর দিব্য 
বল কিবা অভিসন্থি বন্ধুর তোমার? 

পৃথী। দিনকর, কোথায় যাইবে বল? 
দিন। তা"য়াত সতায়। | 
পৃ্থী। তবে আমি যাব তব সাথে। 
আশা। কখনই না। 

দিন। না--তাল বলিয়াছ সথা, 
কখনই না। 
( জনাত্তিকে ) না না-- 
কখন হবে না তা। 
কি করিবে গিয়া সাথে? 
ভা*ম্লাতের বিধিমতে 

যোল্ধার নিষেধ 
অন্ত্রহাতে গ্রবেশিতে সভাতলে। 
তবে, মম সনে গমনে কি ফল? 

আশাবতা 
লও লও, লয়ে যাও বরে ধ'রে, 
দেবগণ রাখুন দৌঁছারে সৃথে। 
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পৃথী। ভাল, প্রতিজ্ঞা করহু তবে, 
আবাল্য সথ্যতার করছ শপথ, 

ধৈর্য্য ধরে রবে কার্ধযকালে। 
উন্মত য়োষের বশে না করিবে কিছু 
দুঃসাধ্য ছুফর কার্ধ্য তুলিবে না কর। 

ঘিন। স্থির কর মন, 
ক্রোধে বোধাবোধশুন্ধ নাহি হব ! 
(উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া ) 
ভাগ্যবতী স্নেহের পুলি! 
প্রিয়তম পৃথীধর 
এত দিন আছিল আমার, 

গ্রফুল্ল হাদয়ে 
আজি হতে দিলাম তোমায়। 
আসি তবে-বিদায় এখন। 

পৃথী। না-- 
আমি বাব ভব সাথে-__ 

দন। আঁশাবতী, লয়ে যাও হাত ধ'রে, 
আদর জান না? 

হয় তে! 

লগন-সময় পুনঃ হব উপস্থিত 
হইতে মগন তোমাদের সাথে সুখে । 

[ পৃর্থী ও আশার গ্রস্থান। 
দিন। এইবার-_ 

এইবার মন্দাবতী তোমার সেবায় 
থাকে কিংবা যায় প্রাণ, তুচ্ছ এই কায়। 

[ প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভঙ্ক 

ভায়াত-সতভা। 

মতিচাদ, ছুলাই, সর্দারগণ ও দগ্ডার সিংহ। 

ছুলাই। এরা, না করিতে আক্রমণ, 
এত শীত 
পলাইল শত্রুদল আগে হ'তে । 

দণ্ডার। হে নধীর সর্দার-মগ্ুলী 
রাজ্যের ভূষণ সবে, 

কি কবে অধিক দাস, 
সবে মাত্র করেছি সজ্জিত 
অলীম-সাহুসী রাজ্যের ছিতৈষী 
মম বীরদলে, 
কোথা হ'তে 

ঠিক যাভৃবলে যেন 
বার্ভা গেল চলে বিপক্ষ-শিবিরে। 
ছিল ক্রুদ্ধ, পেলে শঙ্কা, 
থামিল যুজ্ের ডঙ্কা, 
তান্ুঠলে পশাহল পাহাড়ীয়! দল, 
বন্ত পশুর সমাণ 
অ।পন বিধবে সবে 

চর-মুখে পেয়ে সমাচার 
কগিলাম সসম্্রমে সবার গোচর। 
যাঞ্জ্যেগ মল হেতু হয়েজ্ঞানছারা 
৮ভ্বন করেছি বিধি? 

প্রস্তত শাস্তি তরে। 

মতি। হে পণ্ডিত সর্দার সজ্জন, 
ভ্রাতৃগণ করছ শ্রবণ! 
সভ্য বটে 
ভা'ক্ীতের অনুমতি আগে, 
প্রবেশিয়। গড়ে 
খুলি অন্ত্রের ভাণ্ডার, 

বাঁধ-বহছিভূত কাজ করেছে দণ্ডার ) 
সত্য বটে 
আপনার মশের মহত্বগুণে 
দোষ করিয়ে স্বীকার 
যাচিছ আপন যুখে আপনার দণ্ড) 
(কম্তু সবার ইচ্ছায় 
ভা'য়াতের সভাপতি আমি) 
শু৭ সবে নম অভিপ্রায়। 
পুরে যাক দণ্ডাগের দণ্ডের কথা, 

যেই ভীষণ বিপদে 
আজি সবে পেছু পরিক্রাণ, 
হল রক্ষা মন্দাবতী বিপক্ষের করে, 

বিনা বস্তপাত, প্রজাক্ষয়, অর্থব্যয়, 
একমাঞ্ে 

সেনানীর অপুর্ব বুদ্ধির বলে। 
উচিত সবার হুয় এই সভাঙ্তলে 

প্রদানিতে বীরমাল্য সেনাপতি গলে । 
দণ্ডার !-_ 
আক্ধি প্রকাশ্ট সভায় 

এ ভা'য়াত ধন্ঠাবাদ দিতেছে তোমায়! 

দগ্ডার। মান্তবর সভাপতি | 

অতি দীন যোন্বা আমি, 
ভূতা তব, এ রাজ্া-সেবক, 

পালন করেছি মান্জ কর্তব্য আমার, 
ইথে আর পুরক্ষার কিবা গ্রয়োজন ? 
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কোন্ গুণে লব ধন্ঠবাদ? 
কর্দ্ফলে প্রভৃদল সন্তুষ্ট সবাই, 
ধন্তবাদ এ অধিক নাহি আমি চাই। 

ছুপাই ] নানা, রঃ 

তব কর্মফলে এখন (ও) জীবিত মোরা, 

ধ্ভবাদ অবশ্য দানিব। 
এ্্দতি। হে বার দণ্ডার, 

হায় কত গুণবাখানি তোমার! 
হুম মনে 
রাজ্যেশ্বর বলি ভোম। করি সম্বোধন?) 

ভুজজধলে বুদ্ধিবলে 
কর প্রজার রক্ষণ; 
এ বিপভিকালে 

রাজ্য ঘেরা শঞ্রেপ্নালে, 

যুদ্ধের আশঙ্কা সদ | 
ডুলাই। অন্তরের অন্তর হইতে 

নন্খর প্রস্তাব করি আমি সমর্থন, 
ল”য়ে রাবার আসন 

করুন দগ্ডার সুখে গ্রজ্জায় পালন। 

দণ্ডার। হে পণ্ডভ সর্দারমণ্ডলী-- 
দুলাই। মহামতি সেনাপতি 

করি ছে মিনতি, ক্ষণেক নীরব রহ? 
এ লভায় জানি মোরা সবে 
নিজ বিনক্কের গুণে কি বা কৰে তুমি । 

দন। (নেপথ্যে) শীচাশয় দাস কারে দিস্বাধা? 
চগ্ডালের হাতে করাইয়া বেজরোঘাত 

দ্বিধা ক'রে দিব শির। 
লকলে। ওকি,কি,কি,কি? 

মৃতি। গভীর যুক্তির কালে 
মন্রণ।-আগারে, 
অলভ্যের হ্টায় করি কলরব 
কে করে প্রবেশ? 

( দিনকরের প্রবেশ) 

দিন। কেহ নয়, সর্দার অনেক | 
প্রথম জিজ্ঞান্ত কিছু আছয়ে আমার, 

কেন দেখিলাম পথে, আলিবার কালে 
বসিবার তে 
তোমা সবাকার সাথে পবিন্র সতাম্ম? 
কেন দেখিলাম পথে পথে 
অস্ত্রধারী সৈচ্চগণ করে বিচরণ? 
সুধু পথে নয়, 
এই পবিজ্রে মন্দিরঘারে 

কাতারে কাতারে 
নগ্-অসি টসগ্যবৃন্দ দিতেছে পাহার! ] 
পুনঃ জিজ্ঞাসি পবায়, 

শান্ত ভাবে ধারে ধারে চিন্তায় মগন, 
কর্তব্যলাধনে 

প্রবোশতে যাই সভার ভিতর, 
কেন 
অন্স তুলি দন্যদল রোধিল আমায়? 
সর্দাবের অধিকার গিয়েছে কি মোর? 

মন্ত্রণাগারে নাহি মম স্থান? 
কাহার স্পর্দায়, আমার গলায়, 
নরঘাতা যুজ্ধের নফর 

অসি তোলে করিয়া সাহস? 
নাম তার পাষণ্ড পাহাড় 

কলহ্কী, নারকণী, নীচ, বিশ্বাসঘাতক | 
কার বলে 
সৈন্ুদলে ঘিরেছে ভা'য়াত-সভ1 ? 

মতি । ভ্রাতগণ, 
কঠিন সমন্ঠ1| 
গুভাণ্ডভ দেশের মোদের 

নির্ভর যাহাতে করে, 
হইবে অচিরে করিতে পুরণ। 
বাতুলের প্রলাপ-ব্চন 

শবণের যোগ্য ছে এবে! 

ছুলাই। এক কথ। শুধু আমি করেছি জিজ্ঞাস1) 
য্দি ভুঙ্জবলে, বুদ্ধ কৌশলে 
না রাক্ষত দণ্ডার মোদের, 

কি হইত এতন্ণ দশা সবাকার? 
দিন। কি হইত দশা-- 

অধীনতা হীনতার বিপরীত দশা । 
আর কোন্ দশ]! 
স্বাধীনতা-গরিমায় হইয়ে উজ্জ্গ, 
অবছেলে 
ভূঙ্জতাম স্বাধীন জাতির সখ ॥ 
বিধিদত্ত মানধের সত্ত্ব সমুদয় 
নিজের রাজ্যের কাধ্যে নাহি হ'ত ক্ষয়। 

মুক্ত গ্রাণে রাজপথে করিতাম বিচরণ, 

মুক্তত্বার হ'ত মন্্রগার, 

যুক্তকঠে কহিত!ম কথা 
মুক্ত করে কাজ । 

মতি। সম্ভাবি জিজ্ঞাসি আমি সচিব সকলে, 
সহিব কি সহরভাৰে 
বিদ্রোহীর বিদ্বেব-বচন ? 



৬২ অমুত-গরচ্থাবলী 

দিন। বিজ্রোহী ! বিদ্রেহী! মতি। যদি তাই হয়, . 
ই! রে মতিটাদ, কে ছিল বিদ্রোহী, কিবা চায় রাজ্য আর মঙ্গল অধিক 
যবে সাধারণ প্রজাগণ তরে! 

মম অভিযোগে সমগ্র ভা”াত- সত! কি অভাব আমাদের-্-কি করি আমরা | 
বড়যন্ত্রকারা ব'লে, মন্রণার ভাগে 
একবাক্যে এক সঙ্গে বহু লোক জনতা, 
সৈন্তাধ্যক্ষে করেছিল কর্দচাত ? কেবল কলহ তর্ক বাচাল বক্তৃতা) 
যবে বর্ষণ-বিহীন কর্কশ-গঞ্জনে, এই তো! মোদের কা! 
কৃতিক্ত ব্তৃতা তব তাহ বলি ওহে সর্দার মণ্ডলী, 
গিয়েছিল আকাশেতে ভেসে, ওকে ম্বদেশীয়গণ, 
তবে কে ছিল বিদ্রোহী? চাই 

স্ুলাই। চুপ টুপ চুপ, দিনকর, করিতে বরণ ছেন জন উচ্চপদে, 
' সভাকাধ্য হতেছে ব্যাঘাত; যিনি ভুজবলে, বুদ্ধির কৌশলে, 

নহে-__ সমস্ত প্রভূত্ব পেয়ে করতলে, 
দিন। ফি--কি, কে বলে আমারে টুপ? আমাদের চেয়ে 

ছুলাইচাদ ?-- ভালমতে করিবেন রাজ্যের শালন। 
বচনের ছাদে মিঠি মিঠি বুলি, তাই স্বার্থে দিয়ে বিসম্জীন, 
যেন ভামগতা লতা, পাছুকার ধুলি) সাধারণ ছিতের কারণ, 
তুমি? এই শুভক্ষণে, আজি প্রকাশ সভায় 
ভাল ভাল, শুনি কি তব প্রস্তাব; লতাপতিরূপে আমি করি হে প্রকাশ -- 
ভাল, রাহ শীরব) এইক্ষণ হ'তে ভা"য়াতের নাশ। 
বল,-- কেশনী বিক্রমে, বুদ্ধে বুহস্পতি, 

মতি। এইবার কর স্থির শ্বর্ধ্যে কুৰের সম, 
প্রণীণ সাচবগণ, রাতজ্ঞাতি মহান্ দঙ্ডার 
যোগযতয কেখা আর আছি হ'তে 
মহাত্মা দণ্ডার চেয়ে 1-- হইলেন মন্দাবতা রাজ্যের ঈশ্বর | 
আমাদের শীর্ষ্থান ক'রে অধিকার দিন। রাঞ্যেখবর |] রাজা! 
দেখে রাজকার্য), আমাদের ছঃয়ে। »ম সর্দার । এতে সম্পূর্ণ সম্মতি যোর। 
হৃধু কেন, তাই ?-- ২ম সর্দার। এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত। 
সম্পূর্ণ প্রতৃত্বে রে রাজ্যের শাসন । ছুলাই। সকলেই-_-সকলেই সন্ধ্ট ই্ছাতে। 
যেই কাধ্যে দিন। লকলে- সকলে! 
বহুদিনে প্রাণ হয়েছে ধার্ধ্য সত্য কি হে সহইসবাই? 
অহ্ায) অযোগ] রূপে ব্রতী মোর! এবে। হ'ল সর্বনাশ; 
যদিও জাতির আতিত্ব, প্রজার স্বায়ত, 
মনে মনে অনেকের আছে অভিমান নাহি সমুদয় সত্ব 
মোদের সমান কেহ শাসক পালক, বঞ্চনায় হ'ল বিসর্জন, 

বল, একমান্রে মহান্ দণ্ডার তুড়ি দিয়ে নিল কাড়ি প্রঞ্জার অধিকার । 
হয় কি বা নয় যোগ্যতর? আর সন্ত সবাই! / 

স্বলাই। কে তবে অধিক যোগ্য? আরে রে রে ক্রীতদাস দল, ্ 
ৰীরতোগ্যা বন্ুন্ধরা,_- ও হে, ৃ 
এ বিপতিকালে একমাত্র ত্তস্ত হয়ে পিতৃহস্তা মাতৃঘাতী পাতকী-নিচয়, ণ 
কে আর ধরিবে শিরে, | ওছে। ভগবান্, ভগবানৃ-- 
বিপুল ক্ষমতা-ভার ? কি বলিব আর। 



মুখপাঁনে চাহিয়া! এদের 
লম জাতি মনুষ্য যে আমি, 
এ কথ! বলিতে হইতেছে জজ্জা মোর | 
ছাঃ হাঃ, কি করিলি--কি করিলি, 
শ্বছত্তে ম্বেচ্ছায় দিলি কি না ডালি, 
প্রাণাধিক গ্রিয়তর স্বাধীনতা-ধন ? 

রাঞ্জোর প্রধান ভিত্তি করিলি খনন? 
ঠেলে ফেলে 
দিলি ওরে গৌরবের চুড়া তার ! 
ন্বেচ্ছাচার অত্যাচার, 
রক্তারক্তি একাকার, 
পীড়িতের হাহাকার, 
হবে এবে পবিজ্র মন্দিরে ! 

কেন- কিসের কারণ, 
ওহে ভাইগণ, 
নিজ করে বাধি শিঙ্গা আপন গলায়, 
ডুবিন্ডেছ অনমের মত 
অতল গরল-সাগর আধারে? 
কভু কি পাইবে কুল, 
কু কক ভালিবে আর? 
যদি কভু ভাসহায়, 
পৃতিগন্ধ শবপ্রায়, 
জগৎ কুঞ্চিবে নাসা দেখিয়া ঘ্বণায়, 
কেন রে কেন রে ভাই, 
গ্বহন্কে রচিস্তা! চিতা অগ্নি জ্বালি তাঁয়, 
দিতেছ ইচ্ছায় ভালি আপনার কায়? 

ওয় স। আমি কভু দিই নাই মত। 
ডং স। না--না আমিও না। 
(৫ স। না-নাি" 

'দিন। হও চিরজীবা, লও ধন্তবাদ | 
কেরে ভাই, 
ক্ষীণ্কঠে উত্কা করিলে বারণ? 
কিন্ত ছার হায় হায়, 
কয়ন্ন মাত্র পান 
দুর্বল ভাষায় তুলিল আশার রব! 

ছি ছি মন্দাবতীবালী 1-- 
না না, কর মাপ, 
নাহি দিব শাপ, না! বলিব কটু। 
করপুটে ভানু পাতি করি নিবেদন, 
ওছে শ্বদেশীক্গণ 
ভ্রাতার সমান সবে জীবনের ধন, 
দেখ অন্ধ গাখি অশ্রুতে আমার, 
কণ্ঠে বাক্ নাহি সরে আর, 

আদর্শ-বন্ধু ৩ 

দেখ, হীনজন প্রায় লুঠিত ধরায় 
ধরি সবাকার পায়, 

বচন না জুয়ায় আনার । 
কি বলিব আার _- 

জ্ঞানছান বাকো দীন আমি! 

দেখি আন্ষিকার এই ব্যব্চাঁর, 

স্বর্গে বসি শোকে সব ফেলে শ্ুধার | 
সন্তানের! স্বাধীনতা! দিতেছে বিদায়, 
দেখে- 

স্বর্গ আত্মা করে হায় হায়] 

গৃক্েতে রমণী শ্বা্ে 
কেমনে যাউৰে কাছে? 

শিশুম্বত ল'য়ে কোলে 
চোখের শমুখে তৃলে 

কেদে কেদে ম্রধাইবে যবে সবে, 
কেন পুজ্র, কেন নাথ, কেন ভাই, 
কোন্ দোষে 

এ বারে করিলে ছে চিরদাস? 
কি উত্তর দিখে তবে, 
কেমনে লজ্জায় তুলিবে বদন ভায়? 

মতি। প্রধানের পদে প্রতিঠিত আমি, 
ফুই এক ক্ষুদ্র জন হইলে অমত 
প্রভূত আমার মতে হবে তা খণ্ডন, 

আমি বলি এই মত-_-এই মত, 
রাঙুদণ্ড দণ্ডাদের করে! 

জানু পাতি করি নমস্কার 

বলি রাজ্যেখ্বর ,স্তাষি তোমায়, 
অয় মহারাজ দগ্ডারের জয়। 

সকলে। জয় মহারাজ দণ্ডারের অয়। 
দণ্ডার। বজজুগণ, শবদেশের সঙ্জণ সকল, 

কৃতজ্ঞ রহিত আমি শবাকার ঠাই। 
দিন। হা দেবগণ, হ! ভগবান! 

হাহা মাতৃভূমি, জননী আমার। 
দণ্ডার। অবসরমতে মুকুট পরিব শিরে, 

রাজদণ্ড করিব ধারণ, 
ষোগাজ্জনে মিজ্রগণে করিব সম্মান? 
কিন্তু চাহি এবে 
করিবারে দুর এই পুরী হ'তে, | 
যাদের উৎপাতে শাস্তিভঙ্গ হয় রাজত্বের, 
যা'র৷ চীৎকার কলছ করে 
প্রতিত্বন্বৰী হ'তে রাঞশক্তি সনে। 

; ( অগ্রসর হুইয়া দিণকরের প্রতি ) 
যাও, যাও চলে। 
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দিন। ভায়াতের সভ্য আমি, 

ভা"য়াতসভার মাঝে 

রছি ধঈাড়াইয়ে নিভীক অটল । 

দগ্ডার। বেয়াদব, বিশ্বাঘাতক, 

সন্গুখে আমার 

মুখের উপরে হেন কথা কও? 

দিন বিশ্বাসঘাতক 1--কাকে ? কাকে 

হেন কথা? 
বুকে হাত দাও আপনার, 
দেখবে 

[বিশ্বাসঘাতক কোথায়! 
নম্দাবতী, মন্নাবতী ! 

মা গো, এই ছিল ভাগ্যেতে তোমার! 

ছ। ধর্দ-ন্বাধীপতা ! 

তোমাদেএ নামে 
আর হল ছেন ব/ভিচার ! 

যে শামা নলে এসশায় 

পুজকেতে প্রাণ ভেলে যায়, 

মানব্-হৃণয় 
উচে হ'তে ডচ্চত্তরে কে আরোহণঃ 

মাতা মন্দাবতা সত, 

হারালে মা, হাগালে চিগদিন তরে! 

না বে, নারে দণ্ডার, 

আমি নাহ গ্রতাযক, 

কিন্ত মাতৃভূমি-ত।ক্তবলে 
এই সভাঙলে 

ডেকে বপি প্রতারক তুমি। 

দণ্ডার। রক্ষিগণ, রক্ষিগণ ! 

দিন। বাঃ বাঃ, হইয়াছে সুরু, 

গুরু ডাকিতেছে নর়ঘাতী চেলাদলে। 

(পাহাড় সিংহ ও কতিপয় সেন্তের প্রবেশ) 

দণগ্ডার। বন্ধন কর! 

দিন। বটে! 
তবে লহ লহ রেপামর, 

একজন স্বাধীনের 

এই শেষ--শেষ উপহার! 

(ঘগ্ডারকে ছুরিকা হস্তে আক্রমণ, সৈন্থগণ 
বর্তৃক দিনকরের বন্ধন। ) 

নেনে, ভাগ্য-তারা ভোর উন্নত এখন? 

মন্দাবতী-- প্র'চীন নগগী 
আজি হল ধুলিসাৎ। 

বস। হয়ে গেছে 

আরকি? 
অধম গোলাম মোরা জনমের তরে! 

দণ্ডার । শুন, সভাস্থ সকলে, 

যদি কেছ থাকে ছেবিদ্রোহী, 
গর্ব খর্ব হবে ভার এবে। 

দৃষ্টান্ত দেখাব আজি অতীব ভীষণ, 
সাবধান, হবে যেতে 

রাঞপ্রোহী নরঘাতী নীচাশয় যত। 

এই দিনকরে দিব জল্লাদের করে? 
ঘাতকের অঘগ্ কুঠার, 
সামান। তন্কর সম 

কাটিবে ইহার শির) 
ন। দিব যোদ্ধার মত অপির সম্মান! 

ইতর জনের প্রান লইবে মশানে 
অস্যই ঘাতক ছেদন করিবে শির। 

দিন। শ্বদেশীষগণ, দর্দারের দল, 
পুতিয়াছ বিষবুক্ষ_হাতে ভাতে ফপ। 
আনন্দে ভক্ষণ করি, নিদ্রা যাও 

পার যদি বিষাক্ত বন্ির মাঝে! 
দাসের শৃঙ্খল 

করিতে ধারণ হুইয়াছি বাদী, 
ভূঙ্জ দাসত্বের ম্রখ, ক্ষম অপরাধ! 

ওগে। মা অনম-ভূমি ! 

আজি মনে রেখো তৃমি, 

তোমার উদ্জার ভরে 

আনেক যতন ক'রে না পেয়ে উপায়, 
মান রাঙ্গা পায় 

এই দেহ দিব বলিদান। 
চল রে পাছাড়, লয়ে চল কারাগারে। 

[ দ্রিনকরকে ঝেষ্টন করিয়া পাছাড় সিংহ 
ও সৈম্তগণের প্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

অলিনা। 

(পৃর্থীধর ) 

নেপথ্যে । জম্ম মহারাজ দগ্ডারের জয়। 

(কোলাহল ) 

পৃথথী। কিসের এ কোলাহল ! 
বরিষার কালে ভীবণ কল্লে'পে 
নামে ব্থা-জল-আ্রোত পর্বত হইতে, 



সেই মত 
গোল আজ হতেছে নগরময় | 

, দেধগণ) কি হ'ল, কি হ'ল! 
সথার কারণে 

উৎকষ্ঠায় কাপিতেছি আমি 
কে আছ ওখানে? 

(একজন ভূত্যের প্রবেশ ) 

ভা"যাতের সমাচার শুনিলে কি কিছু? 
হত্য। না গ্রু। 
পূঘী। হু'ল বহৃক্ষণ, 

পাঠিয়েছি'সংবাদের তরে 
ফিরেছে কি কেছ? 
কাম চোট!, অলসের দল । 

ভৃতয। এখন (ও )ফিরে নাই কেছ। 

পৰ্থী। যাও, শীঘ্র জ্ঞতগতি 
দৌড়িতে সক্ষম তুমি, 
পান ত পর্দার দিনকরে, 
দেখ ভাল ক'রে তারে, 

কি বলেন কি করেন তিনি; 
যাও যাও-_ 

ভৃত্য। যথা আজ্ঞা! প্রভু! (যাইতে উদ্ভত ) 
পৃথী। আর শুন--বেশ করে বুঝ 

ক্রোধের লক্ষণ উত্তপ্ত বচন, 

হয় যদি কিছু তার দণ্ডারের সনে। 
[ ভূত্যের প্রস্থান। 

যাও, যাও--- 

যৌবনের উন্মাদ শোপিত 
ন।বছে শিরায় আর? 

স্থির বুদ্ধি দর্শন-শাস্্ের জ্ঞানে) 
তথাপি সখার আমার 
হৃদয়ে তেজ বড়ই প্রখর | 

( অপর ভৃত্যের গ্রবেশ) 

প্রভূ! 
বৃ কি সংবাদ, কি টানা 
রর কি তা”য়াত হ'তে? 
ইয়ভৃভ্য। না, প্রভু 
| তাগয়াত-সতায় যাই নাই আমি) 
. পী।, কি, যাও নাই? 
। আমি আজ্ঞ দিয়েছিন্ু যাইতে তখার। 
ত্য ভূত্য। আমি নহ্ধি, অন্য একজন । 

আমি আসিয়াছি প্রন্থু নিবেদন হে, 

হয় ভূত্য। 

সকলে প্রস্তুত ; 
পুরোছিত-- 

কুটুম্ব সমাজ উপস্থিত সবে। 
কন্তা হয়েছে সঙ্জিত, 
দেব-দেবী প্রণামের তরে 
মন্দিরে হইবে যাত্রা, আসুন সত্বর | 

পৃথ্থী। কি হয়েছে সময় ? | 
বয়ভৃত্য। লগ্নবয়েষযায় গ্রায়, বিল ন1 সন্থে। 

| প্রস্থান। 
পৃর্ী। ধের্ধ্য-হাঁনা কখন কি বর 

হইয়াছে হেন বিবাহ-বাঁলরে ) 
ভগ্ন মন--শুভ লগ্ন হ'ল উপস্থিত, 
কিন্তুকি করিব আমি, চলে না চরণ, 
দোলা ছুলিছে প্রাণ, 
দিনকর আশাবতী মাঝে। 
সখার না পাইলে সংবাদ 
কেন সাধে মন নাহি যায়? 

বিষম বিপদে তিনি, 
হয় ত বা মৃত্যু-মুখে ! 
আর গ্রেম-কালি পরিবার আশে 
নিশ্চিন্তে হেথায় আমি! 
মৃত্যু-মুখে সখা, মৃ্্য-মুখে। 
কেন ছেন কথা এল মম মনে | 
আর না, আর না, এখনি যাইব আমি। 
পাথর বাধিয়ে পায়) টি 

আজি চলিছে সময়) 
প্রতীক্ষায় উতৎকণায় 
যখন অস্থির প্রাণ, 
পদ চলে মস্থর-গনমনে। 

হ! জগদীশ! 
কেহ নাহি আসে, কেহ নাছি বার্ত|! আনে 
হৃদয়ের ভার মোর করিতে লাঘব | " 
কি করি--:কি করি? 
একি আশাবতী! 

(খাশাবতীর প্রবেশ) 

আশ! প্রিয়মত পৃর্বীধর | 
পৃর্থী। কেন আদরিণী? 
আশা। গুনিমু গোপনে জননীর ঠাই, 

অন্ুস্থ হয়েছ তুমি, 
তাই দেখ এই কন্া-সাজে 
না করিয়া লাজ, 
না! করি! ব্যাজ, 
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(আসিতে হেখায় যদিও উচিত নয়, ) 
তবু আইলাম ত্বরাত্বরি দেখিতে তোমায় ঃ 
সবধাইতে দেছের কুশত 
করিতে সাত্বনা। 

পৃর্ধী। কি বলিব, জননী তোমার, 
কেশ বৃদ্ধা হেন কালে 

দিল র্লেশ কোমল গ্রাঁণেতে তব? 
ছি ছি, নাহি কিছু বিবেচনা | 
প্রাণাধিকে, আছি আমি ভুস্থ সুখে, 
মহাহাখে--ষছান্ুখে! 
শশকলা, না হও উভ্ভলা । 

আশ।। আর ব্পিতেছিলেন মাত 
কিন্তু সে কথায় আমি শাঞি দিছি কাণ | 

পৃর্থী। কি--কি সেকথা? 
আশা) বলিতেছিজেন 

বসি চণ্জীর ঘটের কাছে, 
পাছে আনি আমলা জানেন তিনি ॥ 
কেদে কোণ বলিছেন মাজা চগ্ডিকায় 
খণ্ডিতে আপদ ওঃ 
ফিরাতৈ বেন যস, 
ষাঁদ 
বিবাছে বিরতি কিছু হয়ে থাকে তার । 

পৃথ্থী। আহা, আহা, ওলা আনার, 
কেন লকনেতে বে হারা ? 

শশ্িকলা, €'ও না বিকলা, 
উতলা অধিক কর না আমাক 

ফেলে তুমি অ!খি-শুল 
শুন সুকুমার, 
এ হাদজ দিয়েছি ভোট, 

বিকায়েছি কয়, 

বাধা আমি বূপ-ফাদে ভোর ! 
বালক বয়সে খেলিতে ঘেলিজে 
গলায় দিয়েছি মাল? 
পুনঃ আজি বাল পরা ষেহার 
জীবন থাকিতে টুটিখে না আর । 
জীবনের পারে লেই ভেমভাে 
অমরায় রব গাথা দুই আলে | 
হাসিলে কি শশিযুখী ? 
শুকাল শিশির, ফুটিন কষল। 
দেখে ওই হালি, 
প্রেম-কাসি পরিবারে 

হদন়্ে ধরিতে তোরে হই অধীর! 
চল, চল্ আমশাবতী, 

অমৃত-গ্রস্থাবলী 

চল আনন্দদায়িনী, 
আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সকলে। 

(গমনোস্তত 

( লটুকার প্রবেশ) 

কোথা লটুকা-- 
বল বল, কেণথা তোর প্রভু ? 
কব ছু'ট কথা, বল কোথা তিনি? 

লটুকা। সর্দার হামাকে তোকে পিয়ে যেতে 
বলেছে। 

পৃ্থী। কোথায়---কোথায়? 
লটকা। সে--শে আপনি বলবো । 
প্থী। কোথায়? 

কখন্ হইবে দেখা? 
এক কথায় পার না বলিতে? 
ও ছে হো ছো, 

ঝিয়াছি বুঝিয়াছি, আখি দেখে তোর, 
মৃত! মৃত্যু! 
গ্রাণদণ্ড হইয়াছে সথার আমার | 

লটকা। রাজ'--বাজা--হ্যা রে হামার রাঁছ 
রাজ রে ভামার--- 
বাপ রে ছামাব--- 

পৃথা। দিননাথ, দ্রিননাথ! 
এই হ'ল অবশ্ষে | 
হা লথা-- 1 অনা, 
ছি ছি বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর শামি 1 
অচল অটঙ্গ দেখিব দাড়ায়, 

যবে বন্ধু গপতজের প্রায় 
গেল বেগে জ্লস্ত পাবক-মুখে ! 
যথা দেখে লোক দীপু দিনকরে, 
সেইভ সুস্পষ্ট বুঝিন্ধু আমি, 

অসংখ্য নৃ্ংশ বিপক্ষ সমাঞ্জে 
ক্রোধে একা গেলে 

সখা নিশ্চয় হারাবে প্র!ণ। 

ধিক ধিক ভাঁরু প্রাণ, 
আমার বিপদে 
কভু সখা ন করিত ছেন ব্যবছার 1--- 
ধিক্ ধিক, রে আমাক |-- 

লটক।। শুন সর্দার--” 
পৃথী | ব'ল না--ব'ল না--কিছু না বলিতে হবে, 

তানি অমি কিবা! আসে তব রসনায়। 
ছায় পক্ষীর সমান 
যাব আমি সখাম সঘনে। 



নছে শবদেহ তার 
নীরবেতে তিরগ্কাঁর করিবে আঁমায়। 

জ্ীশা। পৃধীধর পৃথীধর, কি কর কি কর? 

নে 
তুমি আমি সম পাপী বন্ধুর মরণে? 
রূপের ছটাম্ম মধুর কথায় 
তুমি ভূলায়ে রাখিলে মোরে 
রহ্ছিলাম ভূলে রমণী-জঞ্চলে বাঁধা ! 
কাঁমিনী-_-কামিনী জগত্ভূলানী 
রহ দুরে )--( কিধিঃ্ সরাইয়! দেওন ) 

আশ] হা নির্দিয় | 
পা | কেদেছে--কেদেছে ? 

'্গাপাবতী কাদাইনু ভোরে ! 
ক্ষমা কর, 
দ্বয়া কর, বাঁতুল উন্মাদ আমি | 
কিকরিকি করি? ওহোো আশাবতা, 
নাহছিক উপায়, 
প্রাণ যায় সখার আমার। 

অদৃই-আকাশে মোর 
উঠেছে রাক্ষস গ্রৃছ, 
লয়ে যায় ছিড়ে মোরে তোর হৃদি হতে | 

চল চল লটুকা, চল চল । 
| [ পৃথ্থীধর ও লট্কার প্রস্থান। 

জাশ!। পৃথ্থীধর পৃথ্থীধর 
ছাঁয়। যাবে সাথে লাথে। 

| আশাবতীর প্রস্থান। 

তৃতীয় অস্ত 
প্রথম গর্ভান্ক 

কারাগারস্খস্থ পথ। 

( দিনকর) 

ীন। (শ্বগত ) পাব না, পাৰ না দেখিতে আর, 

/' মুদিবে কি আখি, না দেখে শেষ দেখ1 | 
বুধ তো পতির প্রাণ পিতার মমভা, 
তবে হেন ব্যথা কেন দিতেছ অপরে? 

?% ৩৭ 

হ'ল নাস্মরণ? 
মম আব্দেন যব করিলে খা! 

মাত্সর্ষেযর ভরে, চে দস্ভায়, 

আছে নিজ ঘরে বাঁনভা। জু!হত]। 
ভাল, কেল এ শিঞপালা, 

আখি মুদ্দিবার আগে দেখিতে বাঁপনা ! 
যা বকোথায যে চলে কোন্ অন্ধকারে, 
বিশ্বতি-লাগরে 
কিছুক্ষণ পরে হহুখ মগন | 

কেন তবে এই দবশন-ক্ষাশ ? 
সকলি তে! বুঝি সক ভো। আনি, 
কেহ কাঁক নয় মিছা জিনস । 
তবে নির্দোধের গায় 

এখনও হৃদয় 

কামনায় কেন কাদে সাধে? 

( চট্টসাইক্গের গুবেশ ) 

চট। কীদে কি সাধে, এ এক জাগায় বাধে, 
বুদ্ভিফুদ্ধি চিত্তগ্দ্ধি গুনৃতে বড় বেশ । 
পরের বেল! বুঝিয়ে দিতে নাইকো 

জ্ঞানের শেষ ॥ 
কি বুদ্ধি থাকে মাথায় ভিত, 
আন একটা কে বুকে । 
সেইটে দেকস ন! হেসে খেলে যেতে 

শিঙ্গে ফ্কে ॥ 
তারি খাঁগ তানি না তারি যাগ ছেলে। 
বেড়াল কুকুর কোলে করে এ লব শ' পেলে । 

সেই পাঠায় ঠোটে হাঁসি, 
চোঁখের কোণে জল। | 
চট প'রে ভার থটুক্কাতে ভাই হয়েছে পাগল ॥ 

দিন। কি সাই যে, আপনি তে অহাজ্ঞানী। 
চটু। ভা ঠিক, জ্ঞালের আমার অথধি নাই, 

তাঁ না হ'লে অজ্ঞান হয়ে খুবে খু মরি? 

দিন! আপনি যে ষথা-তথা জমণ করেন, তা! 
জীবের ছিতের জন্য । 

চট। এ বদনা কেন বাঁবা1-"কোন্ দিন 
তোমার কি হিত ফরেছি? খাঁমক1 একট দাবী 
ঘাড়ে চাপাও কেন? তুবড়ী বাঞীতে আগুন 

দিয়েছ, জলন্ত ফোয়ারা ফুগ কাটছে ) বারুদও ফুরুবে, 

অন্ধকারে থেলাট! পগড়ে থাকৃবে। 

দিন। কিন্ত আপনার এ তুবড়ির আলোস় 
অনেকে পথ দেখতে পাক । 



এ 

চট। আঁয় খুদে খুদে পোকামাকড় বেচারা রাও 

বিস্তর মারা পড়ে) লে যা হোক্, এখন তোমার 

কি জ্ঞানটার আবশ্যক ? 

দিন। জানেন কি, আমার আসন্নকাল নিকট 1. 

চটু। বেশ তো, আর কাটাথোচা ভেঙ্গে, 

পথ চলুতে হবে নী, | 

হ”বি। 
| 

দিন। কিন্ত পথে যাঁরা সঙ্গে ছিল, তাদের 

জগ্ভ গ্রাণ এত আকুল হচ্চে কেন? 

চটু। বারণ কর না? 

দিন। বারণ শোনে কই? 

চ্টু। তোর অত বুদ্ধি, এত বড় একট! রাজ্য 

চাঁলালি, আর এইটে ঠিক করতে পাচ্ছিসনে? কত 

শান্্র পড়েছিস্, জানিস্ ত সব মাস্সা ! 

দিন। জানি বটে এ সংগার মায়াময়, 

দ্রারা-পুজ কেহ কারু নয় ! 

আছে এই আদি নানা ভাবে সাঁজি, 

এই চলে যাঁয় যেন ছায়াবাজী প্রায়! 

সবই বুবি--লবই জানি, 

তবু মন বাঁরিবারে নারি) 

চুরি ক'রে আসে বাঁগি ননের কোণে, 

স্মরি তাহাদের মুখ - 

জুড়াইত বুক যাঁরা দুঃখের সংসারে || 

আনি-_ 
দীনবন্ধু দয়াময় উপায় সবার, 

তবু প্রাণ করে হাহাকার) 

ভেবে জকুলে যেতেছি ফেলে, 

ছিল বারা 
দেহের পুতি মুখ চেয়ে মোর । 

একি ঘোর মনের বিকার ! 

বুদ্ধি তর্কে না কুলায় আর) 

পরমাত্মা। সদা নিব্বিকাঁর 
তবে কেব। করে আকুল পরাণ ? 

চট। আছে চিতের ভিতরে চিত 

গেড়ে মস্ত ভিত, করে বু'্ধর উপর জিত। 

এই হাড় আর মাসে ফেলে ফাদে 

খানিক হাসে খানিক কাদে, 

সেট। কেউ নয়-- 

তোর হৃদয়--তোর হদস় ! 

তারে ফেল্বাঁর নয়--ভোলাবার লয়, 

সে সকল কয়--সকল সম, 

সে একেই পাচ--একেই ছয়, 

ওই তোর হৃদয়--তোর হাদর | 

ঘরে পৌছে নিশ্চিন্ত 

দিতি । 

ওই বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু কি। 

ওরে সেইটুকুতে ঠেকে গেছি) 

ও সেতোর হৃদয় তোর হাদয় 

শান্জতর্ক আর বিচারে, 

গ্রমাণ করি সব মিছারে ) 

তবু আর কেট কে, কোথা থেকে 

টান দে ধরে মন-কাছি ॥ 

ও সে তোর হৃদয় তোর হৃদয় | 

জানে সবাই সব মায়া, 

কায়াখানা কেবল ছায়া) 

জায় মৃত ভগ্ী ভায়া, 

থালি ছবির খেলা, ছাঁয়াবাজী ! 

এক জন খালি হয় না রাতী |! 

সে তোর হৃদয় তোর হদয় | 

মায়ার জলে রানাবান্ন, 

মায়ায় থুঁদ্ি হীরে পানা, 

মায়ার দোরে দিকে ধন, 

হস্তে হয়ে ঘুরুতে লেগেছি, 

ঘোরাচ্চে যে কানামাছি)“ 

সে তোর হৃদয় তোর হৃদয়! 

তবু বুদ্ধি ছাড়া আর যে আছে, 

বেঁধে রেখে মায়ার কান্ছ, 

পাক খাওয়াচ্ছে ঘানিগছে, 

এমনি সেটার কারসাজী। 

সে বোঝে নাকো বুঝিস, 

ভবের মেলা ভোজের বাজী ॥ 

সেই পাঁজীট। তোর হৃদয় তের হাস! 

যা+ বল্বার ছিল ব্লুম শেষে। 

চটুসণাই যে চললে! দেশে, 

কাজ ফুরুলো, গাছ যুড় লো, 

সই গুড়লো। মাটীর কাজ। 
আজ থেকে তায় অনদয় ॥ 

[ প্রস্থান। 

দিন। ঠিক ঠিক, হৃদয়-হদয় | 
দয় বলে নাম তাঁর হয়েছে হদক্স | 

হদয়ই তোর পিপাসা বাড়ায়, 

আশারে ভাড়ায়, ূ 

দেখাইয়ে প্রলোভন তখনি ভাঁড়ায়। 

হৃদয় আপন ক'রে, | | 

আপন গোপন করে, 

পর তরে অশ্রধারে আখিরে ভাসার 



মমতা-নেশায় আসন সময়, 
মানবে মাতায়ে রাখে? 
ধন্ত ধন্ত রে দণ্ডার ! 

। জীবনের সাথী এ হেন হৃদয়ে 
অনায়াসে দেছ বলিদান। 

(পাহাড় সিং ও রক্ষিগণের প্রবেশ ) 

পাহাড়। সকল প্রস্তুত, 
প্রস্তত---পগ্রস্তত। 

দিন । মুহূর্তের তরে কর অপেক্ষা, পাহাড়! 
পারি নাই বিদায় হৃদয়ে দিতে 
তব প্রতুর সমান? 

তাই কেদে উঠে প্রাণ; 
সাবধানে শুন এক শেষ অনুরোধ, 
দিও এই লিপি পৃথ্থীধর-করে--- 
একমাঝ্স বন্ধু যেই, তত্ব লবে মোর। 
মিনতি তোমাক, 
যদ কতু দেখ পৃথীধরে 
ব'লো তারে, 
দিনকর মরণের পূর্ববক্ষণে 
করিয়াছে সখারে আশিস্। 
আরও বলো" 

নিশ্চিন্তে মরেছি আমি, 
শাম্ত-মনে লুদৃঢ় বিশ্বাসে । 
জানি বন্ধুভাবে পিতৃভাবে 
করিবে পালন 59৮ মোর?) 
উদ্দার হদর-- ৃ 

নেপথ্যে পৃথ্বী। হঠ হঠ লেনাগণ, 
অসম্ভব! 
হত্যা করিবে তাহায় 
আম! সনে আলাপের আগে? 

( পৃথ্বীধরের প্রবেশ) 

দুখী । আত্মীয় কুটুথ বন্ধুসম আমি তার 
হাদয়ের ভাই, 
আপন হইতে আপনার । 
মৃভ্যু-আগে বলিবার থাকে যদি কিছু, 

আমি মাক অধিকারী শুনিবারে তাহ!) 
ছেড়ে দাও পথ। 

হা িনকর | হা দিনকর! 
র্দন। শেষ বাঞু। ছিল মনে দেবিব তোমায়, 

কিন্ত--- 
কেপেছিল হাদি ভেবে সাক্ষাতের ভয়): -. 

আহর্শ-বন্ধু ” ৮”. ৩৯: 

বৈর্ধ্য ধর পৃর্বীধর, পুরুষ আমরা-- 
পুরুষের রোদন না সাজে! 

দণ্ডাজ্ঞার সাথে সাথে মৃত্যু! 

নাহি সহে মুহুর্ত বিচম্ব? 

দ্রিনকর ! কোন আশা নাছি আর, 
সকলি কি অসম্ভব? 

দিন। আমার ম্বপক্ষে অসম্ভব সব | 
দণ্ডারের পক্ষে সকলই সম্ভব! 
পড়িয়ে মাক্সায়, বারেক আয়ায় 
দেখিবারে হয়েছিল সাধ, 
আনাইয়া তারে হেথা) 
তাই দ্বাদশ দণ্ডের তরে, 
চাছিয়! সময় করেছি এই তিক্ষ। ৷ 

পৃথ্বী। দিলে না, দিলে না? 
দিন। এক দণ্ড নয়! 

কিদ্ত আকুল হয়েছে প্রাণ 
একবার 
চুমিবারে স্নেহভরা সেই মুখ। 
আছ]! হবে অনাথিনী 
আদরিণী প্রেয়সী আমার ! 
আহ! | 
অনাথ হইবে শিশু--বক্ষের পত্র ! 
আছ! হ'লনা হ'ল না 
নিরঞ্জন আগে আর একটি চুম্বন, 
মুখে ভাষা নাহি জাসে, 
কে ষেন বিধেছে কণ্টক। 
ছি ছি, হুইয়ে পুরুষ, 
আজি কাদিশাম সমণীর মত। 

পৃর্থী। স্সেহ-প্রেমে গলা'স়ে হৃদয়, 
অশ্রজল উথলে নয়নে 

ভালবাসা জনার কারণ, 
প্রতি বিন্কু তার পুরিভ পৌরুষে। 
অমুতের কণা ভেবে 

দেবগণ চায় ভার পানে। 

বলিতেছিলে না তুমি, 
চাঁছ দেখিবারে একবার 
বনিতায় বালকে তোমার, 
চির-ব্দায়ের আগে? 

দিন। পৃর্বীধর, 
যদি সহত্র বৎসর 
হ'ত পরমায়ু মোর, . 

দিন দিন নব নব লুখ তায় $-- 
সে সুখের সুদীর্ঘ সময় 



ডি? অসৃত গ্রন্থাবলী 
হেলায় দিতাম ফিরে ব্ধাতাঁয় )-- 
যুহ্র্ডের তরে-__ 
যদি পারিতাম ধরিতে হৃদয়ে, 
প্রাণের প্রিয়ারে, শিশু অংস্ত সহ 

পৃর্বী। পাহাড় লিং, 
য়ে চল ভদ্র মোরে 
এই দণ্ডে দণ্ডারেয় পাশে? 
উচিত মোর বলা মহা মাজ, 
নব অভিধান তার) 
চল লঃয়ে রাজার নিকটে । 
একি! এই যে আসেন এই দিকে। 

(রাজবেশে দণ্ড! লিংহ ও ছুলাইয়ের প্রবেশ ) 
দেখ দেখ নবীন ভূপতি, 
চরণেতে পতিত তোমার আমি । 
যদি ভাঙ্সবাঁস ভার্ধ্যায় তোমার, 
বদি থাকে মেছ আপন সন্তানপরে, 
যদি মায়াময় মনে 
পার বুঝিবারে পতির--পিভার মন, 
শুন যোড়কগ্নে মম নিবেদন? 
দাও অনুমতি, ওহে মন্নাংআী-পতি, 
ম্ণের আগে দিনকরে যাইতে ভবনে, 
একবার দেখিতে ঝনিভা, 
কোলে ল'তে দ্েছের পুতলি শিশু । 
অই দণ্ড তরে প্রাণদণ্ড রাখ বন্ধ, 
আমার চরণ ককে 

রক্ষিগণ পরাঁক শুঙ্খপ। 
মভিকার তলে--.. 
খোর কারাগারে রাখুক আমায়; 

রপ্ব বন্দী বন্জুর কারণ 

যতক্ষণ ফিকে নাছ আপিবেন তিনি; 
দাও এই ভিক্ষা, শুধু এই ভিক্ষা দাও । 

দণ্ডার। কি আশ্চর্য | 
বন্দী রবে পরের কারণ | 
প্রাণদগু-গ্রতাক্ষাস্ত -- 
বন্দী তার বিনিমকে | 
কে তোমার--সঙ্েদর ? 

পৃ্থী। না, না, ঠিক সহোদর নর, 
না-ই 
আমার--আমার প্রাণের অধিক ভাই। 

দণ্ডার। দিনকর,-- 
পড়িয়া! তোমার শান 
বুঝি এই বাতুলতা 

দিন। নহে বাতুলত', 
নছে কোন আত্মীয় জামার, 
যে ভাবে আতর লোকে বলে এ সংলারে, 
ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে 
হইয়াছে হদয়ের তাই দুইজন 

দণ্ডার। (দিনকরের প্রতি ) 
তব অন্গরোধে, আগ্রছে তোমায় 

ফেলিছে বিপদে আপনার শির । 
পৃথথী। না, ঈশ্বর শপথ। 
দণ্ডার। ভাল, শুনি তব সথার মিনতি । 

( দিনকরের পুতি ) 

যদি আমি মুভি দিই তোমারে এক্ষণে, 
দিই অন্যমতি যাইতে ভবনে, 
বিন। «ক্ষ 
অথবা". 

প্রহরী অল্ক্ষিতে কক্ষিতে তোমায়, 
কিছু কি ভাবনা তব নাছি হবে মনে ?ি 
কেন বাধ! ভয় এই বন্ধুর কারণে? 
জান কি নিশ্চয়? 
আলি ঠিক শিদ্দিষ্ট সময়, 
আপন অদৃষ্ট-লিপি করিয়া পুরণ, 
উদ্ধারিবে বন্ধুযে তোমার, 

নিবাৰিক্া গ্রাণনাশ তার ? 
দিন। নিশ্চয় নিশ্চন়্ | 

ত্বর্ণে বসি শুন দেবগণ, 
আপিব সময়ে লিশ্চয়, নিশ্চয় | 

শৃন্-গর্ভ বনজ করে শব সমধিক ) 
দেখে সথার ব্যবহার, 
উথলিছে হৃদয় আমার, 
নাহি শক্তি কিবারে বাক) আক্ষাঁলন। 

দ্ণ্ড।র। তাল, বাখিলাম প্রার্থনা তোমার । 
কত দুরে জাছে তব পুত্র পরিবার ? 

দিন। চারোসক্কার গিরিধারে উপবনে মোর, 
বার ক্রোশ হেথা হ'তে । 

দণ্ডার। ভাল, পোনের দণ্ডের তরে 
দি সময় ভোম্াস্স, 
প্রাণদগ্ড বন্ধ রবে পঞ্চদশ দণ্ড। 
মধ]াহ-ভাস্কর মাথার উপর এখে, 
যাও শীঘ্র-_ 
পঞ্চদশ ও পরে, 

ঠিক সন্ধ্যার সময় 
উপস্থিত হইবে এখানে, 

থাকে যদি ধর্শভয়। 



আবর্শ-বন্ধু 

ইচ্ছা থাকে রক্ষিতে বন্ধুর গ্রাণ। 
যাও লয়ে যাও জামিনে কারায়। 

. ( দ্রিনকরের বন্ধনমোচন) 
দিন। আলি ভাই, কি কব তোমায়! 
পৃর্থী। কোন কথা না, কোন কথ না, 

যাও ভাই নিরাপদে 
যেইখানে পড়ে আছে প্রাণ ভব। 
যাঁও দ্রুহগতি 
ধৈর্য্য ধর ভাই! 

িন। ভাই, ইচ্ছা! করে কাদি নাই, 
কিন্তু | 
তোমা হেন বন্ধু--এ হেন মহন্ প্রাণ! 
কতু দেখে নাই দেবগণ অমরায়। 

পৃথ্থী। আর কেন, বিদায়-বিদায়! 
এস হে নায়ক, কর আবদ্ধ আমায়। 

দিন। পাছাড় সিং, 
দাও ভদ্র মোর সেই পল্খানিঃ 
পৃথীধর়, আর একবার 
দাও কোল, কর আলিঙ্গন (আলিলন) 
ভাই ভাই-_ 

সত্বর আসিব, বিদায় এখন ! 
পৃথী। যাও, ঘরে গিয়ে দেখ সবে সুখী। 

[ দিনকরের প্রস্থান ও পৃথথীধরকে বন্ধন করিস 
| রক্ষিগণের অপর দিকে প্রস্থাণি। ৃ 

দণ্ডার। ছুলাই দুলাই, 
সত্য কি দেখিন্থু যাহা! 
জাগ্রত কি আমি! 
শ1-- 

দেখিলাম স্বপনেতে কৌন দেবলীলা ! 
সত্য কি এমাটীর ধ্রায় 
দেবের হুর্মত এ ছেন হৃদয় ! 

ভুলাই। আশ্চর্ধ্য--আশ্চর্ধ্য ! 
দণ্ডার। আশ্চর্য--আপশ্চধ্য কিছে? 

মহাভারতের কথা পুন্নাণ কল্পনা, 

উপকথায় ললিত রচনা, 
আদর্শ যা কিছু আছে, 
এই বন্ধুত্বের কাছে পব পায় পরাগয়। 
এনে দাও ছন্সবেশ মোর, 
শ্রাপনি ভেটিব পৃথ্থীধরে কারাগারে, 
সময় মতন দেখাইব প্রলোভন ) 

যদি দেখি খ্ির এই বন্ধু-বার, 
রহিল অটল, 

৪১ 

যদি জীবনের ডরে 
তার সত্য নাহি নড়ে, 

ধিক তবে মুকুটে আমার 
তুচ্ছ গৌরবের রব-রাজত্ব অর্জন | 
তৃক্ছ সিংছাসন--শিশুর থেলানা ] 
শব খের দারিদ্র্য) 
ধন্মে, প্রেমে নাহি যাঁদ শোতে নরকায়া। 
রাজত্ব, এশ্বধ্য সব ছায়াছায়া ছায়া ! 

| সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
আসশাব্তীর বাটার পশ্চাৎ। 

(লটুকা ও দিনকর ) 

লটুকা। এমেরা রাঁজ1--এ মেরা সর্দার-্ 
এ মেরা বাপ--আরে জান বেচে গেছে রে বাপ, 

আন বেচে গেছে। 
দিন। বেঁচে গেছি, সেকি? 
লটুকা। আরে, থোড়। ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে। 

থোড়া ঘড়ি তো বেঁচিয়েছে ! আরে মেরা বাপ! 
দিন। যাক, আমার ঘোড়া--আমার ঘোড়। 

স্পআমার ঘোড়া কোথায়? ঘোড়া এখানে 

রেখেছ কেন ?ি 
লটুকা। হামি জান্লে সর্দার তুই গিংজীর 

সাদিতে আস্বো, নেওতা খাবো--সেই ঘোড়াটা 
এখানে রাখলো! উঃ ও? পিপড়ক' পেড়ে 
বেধিয়ে দিয়েছি, ঘণ্টয়া সাথে আছে; তেজী 
ঘোড়া কচ্ছী কচ্ছী রে রাজা, তুছার বিজলী, নয়া 
মাঙ্গিয়েছিস্ বেটা, তীরেসা ছুটুবে। 

দিন। কি আমার কচ্ছী? কি বিজলী? 
লটুকা, তোমার খুব খুধ বুদ্ধি, ঠিক ঘোড়া প্রস্তত 
রেখেছ, চল। 

(আশাবভাঁর প্রবেশ ) 

আশ]। দ্বিনকর, সভা কি বা? শুনি? 
দিন। আশাবতি, ক্ষম মোরে । 

শুনিতেছি তব স্বর ভাকিছে আমায়, 
তবু না সম্তাষ 
বাধ্য আমি হ'তে অগ্রসর) 
কয় দণ্ড মাত্র পাইয়াছি অবসর, 
জীবন মরণ মাঝে অমূল্য এ দণওচয় | 
পলমান্র অপচয় ঝাঁগবারে পারি! 



৪৭ জমুতগগ্রস্থাবলী 

আশা। রাও দিনকর, 
দেহ উত্তর আমার, সত্য কি ষা* শুনি? 
নাকি তৰ অভিমতে 

প্রতিভূ রাখিস প্রাণ, 
আছে মম প্রথুীধর বন্ধ কারাগারে, 

আগমন প্রতীক্ষায় তষ? 

দিন। বোঝ তৃমি,_অন্টে গিয়া অকম্মাৎ 
জানবে মরণ-বারতা মোর, 

তা হ'তে নছে কি ভাল 

নিছে আমি গিয়ে ঘরে 
বলি ধীরে ধীরে-_- 

প্ছিরণ | বিদায় দাও, যাই মরিবারে ? 
আঁশ! । না, তা কেন? 

হেসে হেসে বল গিয়া তারে 
“ভ্েছে প্রাণ পৃথীধর তব বিনিময়ে” । 
নগরে উঠেছে গোল, 
পল্লীর সবাই বলিছে আমায় 
“্াশাবতী, 

তাঙ্গিছে কপাল ভোর, হও লে সাবধান।” 

দিন। তোমার কি মনে হয়, 
প্রতারপ। আমি করিব সায়? 

আ।শ। । মনে হুক্স ?--- 

মন কোথা মোর, কে করিবে মনে ? 
কি সম্ভব অসম্ভব কিবা 
কেমনে জানিব? 

কে.জানে শচিন্ত্য কোন্ দেবের ঘটনা 
তিলমাত্র লঘুভারে 
পারে পালটিতে অবৃষ্টের তুলাদণ্ড, 
পণ্ড করিবারে 
মানবের সকঙ্গ পংকল্প ! 

কিআর তখন? 
পৃথীর মরণে, 
কেন নাহি শ্রী তবে হবে দিনক্র 
বাচাতে খ্বণিত-প্রাণ? 

দিন। আশাবতি, 
শপথ না করি) 
বথ! সন্দেহ আপন মনে 
সেইখানে শপথের ঘটা। 
কথায় কথায় দিব্য গুরুতর | 
আমি যে আসিব ফিনি সখার সকাশে 
অতি শ্বাভাবিক কথ এই, 

সভ্য প্রকৃতির নিত্য নিয়মের মত । 
ইথে বদি করি দিব্য 

পবিজ্রি বন্ধ নামে লেপিব কলম্ক। 
ক্ষণকাল তরে বিদায় কল্যাণি! 

(যাইতে উদ্ভুত এবং আশাবতী 
কর্তৃক দেওন) 

ছি ছি, ধয়” না আমায়। 
আশ! একতে অধিক জোরে 

ধরিবেন হিব্ণ্ানমী, 
কিন্ত তারে তুমি করিবে না মানা ! 
রাখিতে আবন, ধরিয়ে চরণ 
দু'নয়নে ফেলিবে অশ্রুধার ) 

হৃদয় বিদারি হাহাকারে-. 
বিধিবে অন্তর তব, 
হইবে অস্থির তুমি ॥ 
ছেখ। পৃথীধর হারাইবে শির 

দিন। শাস্ত হও, ছেড়ে দাও মোরে। 
আশা। কর দয় দিনকর, ছুঃখিনী বালায়। 
দিন। সময় পলায়,_- 

অতি অনিচ্ছায় ছাঁড়াইন্ু তব কর। 
বর্ধরত। ক্ষমা কর গুণবতি ! 

আশ।। দ্িনকর--সথ। দিনকর ! 
দয়া কর--দয়! কর ! 

দিন। দেবগণ করুন করুণা, 
র্ক্ষুন তোমাগে। | 

[ দিনকরের প্রস্থান । 
আশ।। দিনকর, দয়া_দয়1--দয়া পিনকর ! 

অবলারে ক'রে! না গে! অনাধিনী, 
ওহো, বালিকার পর্বন্থ যে ভেসেষায়! 
গেলে ?--গেলে 1 
ওছো, এ বায়, ছুটিম্না পলায় ! 
অন্তরে অন্তর হইতে মম 
কে যেন বলিছে ডেকে, 
প্প্রই গেল ফিরিবে না আর” 
ফিরিবে না আর রাখিতে নাথের প্রাণ। 
প্রাণের ব্যথায় 

হিরণ্নয়ী লুটাইবে পাক্ষ, 
জড়াইক়া গল1__ 
ফুকারিয়! রোদন করিবে শিশু, 
জাগাইবে মানবের 
সহজ্ঞাত জীবনের আশ1। 
কে না চাছে রক্ষিতে আপন প্রাণ? 

কিংবা কোন দৈবের ঘটনা 
রোধিবে তাহার পথ, 
বাখা দিবে ফিরিতে সময়ে ? 



সেই বাধ! পৃথ্ব রে বধিবে মোর ! 
ওহো!, কি করি--কি করি আমি! 

। ধাই পাছু পাছু | 
বুঝাইব এই সব পাসে ধ'রে তার, 
হাদয় গলা'য়ে আনিব ফিরা+য়ে। 
মগ্রপ্রায় ভগ্ন মন অভাগার মত, 

গ্রপের আকুল আশায় 
ধ'রে রব দিনকরে। 
কিন্ত ছাঁয় হাঁয় যাইব কোথায় | 
ওহো ! কত পথ গেছে, 
কেমনে যাইব পাছে? 
তূরঙ্গ কুরঙ্গ বেগে ধায়--. 
দ্রুত দুরে যায়) 
ওহো! আমার কপ!লে বাঞ্জ 

অশ্ব হ'ল পক্ষিরাজ, 
চরণে পবন দলিয়া চলে। 
পৃথথীধর পৃথীধর ! 
এখনও চন্ানস্চর্চা বলিক়ে কপালে 
করিতেছে কপালেরে হেসে পরিহাল। 

( বৃদ্ধ রাজকন্ম্চারিবেশে দও্ারের প্রবেশ ) 

দঙ্ডার। তুমি নাগো আশ!বতী? 
পৃদ্থীধরে পতিত্থে বরণ ভুমি না করিবে ? 

অশা। কি?-কি?-পৃথীধর ? 
কি সংবাদ তার--কি সংবাদ ভার ? 

ধপ্ডার। বলি, তৃমি তো বিয়ের কনে, 
পৃথীধর বর? 

আশা। হ*য়েছিল সব আয়োজন, 
উঠেছিল হুনুধবনি ভেদ চন্্রাত্তপ, 
কিন্তু কাঁলরূপী কাল ঘটালে জগ্রাল! 
দেখিতে দেখিতে-- 
নিভে গেল আনন্দের আলো, 
নহে বাসরের দীপাবলি, 
নাচে চিতা-জগ্রি নয়নে আমার | 
ওক! কখনও কখনও সে ফিরিবে না। 

দণ্ডার। না, ফিরিবে না। 
অশ।। না। 

সন্দেহ আমার প্রধল করিলে তুমি, 
যথেই্ট অধার আছিল হৃদয়ে | 
কোন্ অন্ধকার হ'তে এলে তুমি 
পুনঃ শুনাইতে অমঙ্গল ভাষ? 
ও কিহালিত্দনে তোমার ? 
কি বিকট ভয়ঙ্কর হাসি। 

৯ম্প১ 

আদশ-বন্ধু 

দণ্ডার। শুন আশাবন্তি, 
পাষণ্ড দণ্ডার করেছে প্রতিজ্ঞা, 
দিতে আজ্ঞ। অনুচরে 
দিনকরে রোধিতে রথ্যায়, 
বাগিতে প্রবেশ তার পময়ে নগরে। 

আঁশা। অগদীশ, জগদীশ! একি হ'ল! 
দণ্ডার; এই অত্যাচারী পীড়কের গৃহে 

আমি কন্দচারী, 
সেই সুত্রে জানিয়াছি গোপন মন্ত্রণা, 
গুঢ় সাঁংঘ।তিক অভিপ্রায় 

আশ]। যদি করেছ এ দয়া 
পূর্ণ কর পুণ্য তব; 
থু্জি মন্দাবতীধাম 
লও জবাধিক অশ্ব, 
দ্রুত ধেফে ধর দিনকরে, 
জানাও তাহারে এই জঘন্য জল্পনা; 
আনি আম সদ!শয় তিনি, 
আছে ধশ্ম-শঞান, 

প্রকৃতিতে কোমলতা, 
জেনে শুনে বদ্ধুরে বঞ্চনা 
মনে হয় কভু নাহি করিবেন তিনি। 
পিতৃধম ভূমি, 
ধর গিয়ে তারে, বাচাও পির প্র।ণ। 

দণ্ডার। আগে ছ'তে আমি এক করোছ উপায় 
বাঁচাতে তাহায়) 

পৃরথ্থীধর সনে তুমি 
কর পলায়ন মন্দাবতী হ'তে । 

আশ।। কিব্লজকিবল! 
আছে কি উপায় 
বাচাইতে তীর প্রণ? 
দণ্ডার-লর্পের দন্তে পেতে পরিজ্াণ ? 

দণ্ডার। নিরাপদে চিরদিন তরে, 
কার্য কর বদি তুমি 
পরামর্শদত মোর! 

আশা। আঁজ্ঞাধান হব তব, 
 মাগিৰ কল্যাণ 

দেব-সন্িধানে ভব মঙ্জস কারণ। 
দগ্ডাপ। এস তবে। 

এস মম সাথে । 
আশা । দেখিব-- 

দেখিব তাছাক্ পুনঃ? 
চলস্্চল। 

৪৩ 

][ উভয়ের প্রস্থান । 



৪৪ অমৃত-গ্রন্থাবলী 

( ভাগীরথাঞ প্রবেশ) 

ভাগী! কই, নেই তো এখাশে? ভ্যালা 
ভ্যালা, আশাবতী মেক্ে বটে, ক্ষেন্রীর ঝি কিনা? 
ঘোড়। চড়া খাড়া ধরা মেয়ে সব কিনা? তোর 
আভ বে--কত কীদবি, গ্াকৃ্া ক্রুবি। আঁমার 
যেদিনবে হয়েছিল, কামার চোটে পাড়া থেকে 
লোক তাড়িক়্েছিলুয,। আমাঞ্জ কি কেউ থামাতে 
পারে? ও মা, তুই আঙ কনে, পা পথ্যস্ত ঘোমটা 
টেনে [পৃড়ির উপর সে থাকবি, তা নয় কেব্ত 
ছুটোছুটি। আহা, মনে ক'রেছিজুম, আজ কত পুরী 
লাডড় খাব, ধলুয়ার মাকে বলে রেখেছিলুম, 
তাকে কত দেব, শ্রী জয়পুগী পাঁথবের লোটাটা 
কত দিন ধরে দেখছ, মনে করছিলুম, আঞ্জকের 
গোলমালে লুকিয়ে রাখবো, তা উলোক় যাক 
বাসরে কত তাল ভাল গান গাইব, শাচবো, তা 

কিছুই হ'ল না গা। 
| গ্রস্থান। 

তৃতায় গর্ভাঙ্ক 

কার -প্রাঙজণ। 

দণ্ডার পিংছ | 

দণ্ডার। হখিয়াছ এই কাঁগাগ।রে? 
অন্ণল কর দ্বার। 
থাকে যেন মনে বপিয়াছি যাহা, 
আনহু বন্দীরে। 

| একপ্রন রক্ষী গ্রহ্থান। 
(স্বগত) ভাগ করে কগুব পর্ধক্ষা) 
(গাকানশ্তে) বীর পৃর্ীধর | 

পুথীধর নেপথ্যে-_ 
কি আবার, কে ডাকে আমায়? 

(পৃ্থীধরের গ্রাবেশ ) 

দণডাঁর়। বন্ধু, হিতৈষা তোমার, 
অমূল্য সময় নাহি কর ক্ষয়, 
শীঘ্র এল, এপ মম লাথে। 

পৃথ্া। কোথা যেতে হবে ? 
দণ্ডার। কিছু উপকার করিতে তোমার, 

দাঁনিতে সাহায্য বিপত্তির কাজে 
আপিয়াছি আমি ছেথা। 

পৃথী। কে তুমি? 
পার কি বা উপকার করিতে আমার? 

দণ্ডার। এই অত্য115 দগ্ডারের ঘয়ে 
বসতি আমার; 

জেনেছি দৈবাৎ বিষম উৎপাত 
হবে য। তোমার "পরে ! 

পুরী | কিাজীবনের শঙ্কা! ? 
দণ্ডার। হাঞীধনের শঙ্কা। 

এই পাঙ্কাল বর্ধন তরে 
বিংশতি বুশংল লৈন্তে করেছে প্রেরণ, 
বোঁধতে হিজ্ছেরে তব আসিবার কালে, 
নিবারিতে উদ্ধার জোমার । 

পৃর্থী। সর্বশক্তিযান্ তগবান্, এ কি শুনি! 
দণ্ডার। সময়েতে মখা তব 

নাঁহি হ'লে উপস্থিজ। 
সে দণ্ডার পাথরের চিত, 

লইবে তোমার প্রাণ) 
পরে». 
পাঠাইবে দিনকে শমনের ঘনে। 

পূর্থী। বিষম এ সমন্তায় 
হায় দিয়েছিল প্রাণ বাধা। 
ভেবেছিম তুমি অ'মি--- 
দুদ্দনার এক ডন যি বাঁচি, 
হন্র-- আমি পালিভাথ পতী-পুজে তব, 
নয় তুমি গুজে সমান 
পেবিতে পিতারে মোঁত, 
সাত্বনা করিতে দান আশাবতী ধনে। 
কিন্তু এবে দেখি, 
দেঁহাকার ঘরে হবে হাহাকার ; 

কেছ না বাচিবে আন এ শীচ চক্রান্তে! 
দণ্ডাগ। ৮ 

আমি আপিয়াছি বাচাতে তোমায় । 
পূর্থী। কোন্ পণে? কি আছে উপায়? 
দগ্ডার। শুনি ভব প্রাণের মহত, 

এই আদর্শ-বদ্ধুত্ব, 
বিশ্বাসে আশা 
হায় পিশাচ দিতেছে ছাই, 
আঘাত লেগেছে মম হৃদয়ের তারে। 
প্রাণ মোর নাহি 5ছে আরঃ 
রাখিতে এ পাপের সভায় । 
গোছেগাছে উৎ্কোচে, 

থুলিয়াছি কারাদ্বার? 
তব জীবনের সাথা আশাবতী 



হয়েছে সম্মত পালাতে তোমার সনে। 

অনক জোমার-- 

পৃ্বী। মহাশয়! মহাশয়! 
দগাঁর। শুন দিয়ে মন। 

জনক তোম।র-- 

গ্র/চীন স্থবির অনক তোমার” 

তুমি ধকে ভাব বকেন গ্রগাপ, 
না ক'রে আলাপ 

বহুদিন হ'তে অপরের সনেঃ 

সেই পিতারে তোমার 
আমি করিয়াছি নমস্কার ) 

বুঝায়ে বলেছি ভাল ক'রে 
সকল ঘটন1। 

করে প্রণিধান, আমার বাখান, 

আলিঙ্গন দান দিয়াছেন মোরে, 

আপনি উঠিঘ 
বিরাছের শান্তি-শষ্যা হতে তার । 

পুরী। অদ্ভুত ঘটনা তুম করিছ রটন! 
দণ্ডাঁর। লা হও আঁম্চধ্য | 

নিদ্রিত মন্তিক্ষ জেগে উঠে 

অকল্ম(ৎ গ্রবল উচ্ছ্বাসে । 

গে।পনে গোপনে আমি রেখেছি গুছায়ে, 

তব যার হেতু যেবা কিছু প্রয়োজন । 

সশুখে বলবে শী আছয়ে প্রস্তুত পোত ॥ 
নাখোদা অনেক 

বান্ধব আমাঁর--অধিকনী ভাগু। 

অতি দ্রুতগামী পো, 

পেয়ে অন্থকুগ বায়ু তুলিতেছে পাঁল, 

এখনি নঙ্গর তুলি যাইবে গুর্জরে ) 
উঠ গিমা পেতে, আশবতী শাখে, 

পশ্চাতে মিলিব আম 

লয়ে পিক্তারে তোমার । 

পৰিন্রে দ্বারক1 তীর্থে 

হ'বে অন্তিম আবাল তার। 

এই যে ম্ুশীল। বাঁদ। ! 
এস তবরা, এস সতি স্বামীর শকাশে! 

পৃর্থী। সত্য--সত্য--সতা-শত্য 
এ কি হুর্কবোধ্য বিধির লীলা । 

সত্য এল আশাবতা, সত্য তবে সব! 

( আশাবতীর গ্রবেশ ) 

আশা । প্রিক্লতম পৃথ্বী'ধঘর, 
কৌমাঁর লজ্জায় অ।মি দিছি বিসম্জিন, 
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হৃদয়ে ধারণ তুমি কগিবে আমারে, 

কিন্ত দৈবের বিপাঁকে-- 
এপে চলে দাসীরে ঠেলিয়। পাক্স। 

ক্ষমিয়াছি, ভূলে গেছি সেই ছতাদর 

ভাব মূনে, কত বিন উভয়ে উভয়ে 
নিভৃত নিকুঞ্জে-- 
করিয়ছি প্রাণ বিনিময়) 

ভাব যনে কত দিন চাল 

ভালবাসা-ভব। 

এই ক্ষুদ্র হয় আমার, 
করি কৃতাপ্রালি 

দিয়েছে অগ্রলি চহঃণে তোমার । 

লয়ে বালিক'র ব্ূপ 
কত তুমি করেছ বিজ, 
প্রেমে গলে ক্ষমেছি তোমাদে সব) 

সেই ভঃল্বালা বাসি তোমায় 
যন্ত দিন রহছিবে ছীবন। 

'প(ণের গ্রণক দিব হে তোমায়, 

রমণী ধরায় হদ-পংতমায় 

বাসে নাই কভু ছেন ভালবাপ। ! 

চল নাথ মম পাঁথে পদুৰ-গ্রাবাপে। 

পুরী । শুন আশাবতি, 

বুঝ মম ভালবাসা, 
নাহি কর উপহাস? 
ছ্ননীর কোলে শিশু--ছ'জনে ঘুমায়, 

থেকে থেকে ছেগে মাতা শিশুমুখ চায়) 

হ'লে ঘষে অচেতন মুদিখে নয়ন, 
কিছুক্ষণ সে বদন নারিখে দেখিতে 

তাই করে গ্রাণ কেমন কেমন] 

রাখি চোখে চোখে মিলাইয়া বক্ষে 

করে তাঁরে গাঢ় আলিঙন। 
তাছার অধিক প্রাণাধকে মোর, 
উচাটন হয় প্রাণ, ভোমার কারণ। 

প্রিয়া মম চুরি করে 
হৃদয়ে হদয়ে বাধিয়ে দিয়েছে ভোরঃ 

মনে ছিল- | 

ফুলের বাসর কভু না হইবে তোর। 
আহা অশ1বতি, 

ভাপবালা সীমায় আমার, 

উপম1 কোথাও না মিলে! 
ভারতের সমগ্র এখবর্মা, 
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তব লৌন্দধধ্ধযের কাছে 
বিলীন হুইয়ে যায়! 
কি মোহিনী নয়নে তোমার, 
স্বর্ণ মর্ড্য ছার নিকটে তাহার ! 
কিন্তু তব রূপ, তব গুণ, 
হ'ত বদি লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক উজজ্বপ্»--.+ 
আপনি মেছিনী 
আসি যদি বপিত লো লয়নে জোমার,- 
সৌন্দর্য হইতে সুন্দর হইতে যদি, 
ধরি কোটি কমলার 
অতুল লাবণা সুন্দর বদনে তব, 
তথাপি তথাপি ওলো পতি-পাগলিনি, 
করিয়াছি যেই শত্য--ধর্্ম সাক্ষী করি, 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-পদ করিস্কা ক্মরণ। 
( জীবন অধিক মানবের মান) 
নিজ মুখে রাখি বাধা, 
পেই লত্য কখন না হইবে খণ্ডন? 
হইব ন1 আঘাত 
দিয়ে মানে বলিদান। 

আশ।। বুঝিতে না পারি কিবা বল তুমি? 
দণ্ডার। সতি. কিবা তব অতিগ্রায় ? 
পৃথী। জান না।ক আশাবতী তুমি, 

সেই দণ্ডার রাজন্ 
দেছে অবসর দিনকয়ে, 
জামিন রাখিয়ে বন আমার । 

দণ্ডার। (শ্থগত) আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! 
স্থির-গ্রাতিজ্ঞার-রেখা এখনও ললটে, 
অকপটে চাছে সত্য করিতে পালন? 
নয়নে কুঞ্চন নাছি। 

আশ)]। পুর্থীধর ! হৃদয়ের দেবত! আমার-. 
প্রাণের প্রাণের নিধি প্রিষ্ পৃথীধর, 
আমি তবে নহি কেছ? 
দ্বণায় ঠেলিছ পায় ] 

দগডার। কিন্তু গেই অত্যাচারী রাও 
নিজে লারশিছে বিশ্বাল 
গোপনে মন্ত্রণ। করি। 

পৃর্বী। শুনিলাম বটে তব ঠাই। 
আশা। পারিবে শা দিনকন 

রাখিতে তোমার প্রাণ আলিয়! সময়ে । 
পৃথী। প্রিক্মতমে জাশাবতি, গুনিয়াছি সব | 
আশ1। আর তুমি ?-- 

ওছে। ভগবান ! ভগবান! ৃঁ 

তুমি হারাইবে প্র।ণ না আসিলে সেই।-- 

পৃথী। ভাও জানি আশাবতি-হিক্সার হীরক ! 
আশা। যদি জানহ সকল, 

কেন তবে অচল এমন? 

কেন নাহি পলাইছ 
আমারে লইয়ে হদে? 
দয়াগুণে-- 
এ প্রাচীন করেছে উপায় যবে, 
হায় হায়, কেন লাছি চল? 

পৃথথী। এই প্রলোভন শ্রবণ আমার 
উচিত না হয় কদাচিৎ ঃ 
কিংবা যদ পশে কানে, 
মিথ্যা বলি জানে যেন প্রাণ। 
থরে থরে ঘটনার সুরে 
ঘুরিতেছে এই ধরা, 
কেবা পানে কোন্ স্হ্ষ্ম তন্ে 
মন্ত্রণার যন্প ভব করিবে বিকল্প! 
কিবা স্প্রণাতে করিবে নিপাত | 
কিন্ত গরেন স্থির--নাহ ছেন বুদ্ধবীর, 

সে টলাবে মম হৃদি 
সত্য হ'তে এক পন । 

পুরুষ বলিয়1--- 
মনে মনে আছে যে সন্মান, 

কার পাধ্য কে করিবে আন? 

ধঙ্ছের দুয়ারে রাখিবে পৌরুষ, 
ভীরু নাহি হব আঁমি। 
শুন অ!শ। বি," 

কোন মৃতে সখা মোর পারিবে ফিরিতে ॥ 
কোন মতভে--কোন মতে, 
এই আশানিরাশ। এ আশ।।- 
তবু করে বিশ্বাস তাছায়) 
এ প্রসঙ্গ গাঙ্গ কর সতি। 

কালের বদন অতীব ভীষণ, 
প্রজ্জলিত চিভা-চিত্র অতি জালাদায়ী |. 
ভথাপি--তথাপি-- 
নিশ্চয় ( এ) মরণ প্রার্থনীয় শতবার, 
সম্মানে কলক্ক-রেখা সন্দেহের চেয়ে। 

দণ্ডার। দেখ দেখ চেয়ে, 

গরুড়ের পক্ষ স্য ্ 
শ্বেত বক্ষ করিয়ে বিস্তার, 
আনন্দে উড়িছে পাপ অনুক্কুগ বায়ে । 
কচ্ছ সাগরের সুনীল সলিলে, 
হিল্লেলে ছুলিছে পোত। 
আসে ক্ষুদ্রতরী তীরে 
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লইতে আঁবোহিগণে 
নাছিক সময়, 
এখনি-এখনি যাইতে হবে। 
চল পঙলাইয়ে কেহ না বলিষে কিছু, 
কর ধীর মতি স্থুর, 
নছে ত্যঞ্জি তীর যাবে ভনী 
কার্ষয়া তরজত্ত,প। 
এখন যদ্দি ন! যাও যাঁবে না কখন। 

পাশ1| দেখ দেখ, তীর-বেগে আসে ভরা 
আরোছি লছর-মালা, 
শুন গুন ক্ষেপণীর ঘাতে 
তালে তালে জলোচ্ছু।স-্রব। 
দেখ স্বাধীনতা সম্মুখে তোমার, 
দেখ শ্বাধীন তব্ণী। 
অনস্ত স্বাধীন পাগরের জল, 
কলকলে ডাকিছে তোমায় 
তরণীর নিরাপদ কোলে । 
পুর্থীধর ! ও আমার পৃথীধর | 
চল চল কাঁলের কৰ্ল হ'তে, 

হেসে ভেসে নাচিয়া তরঙ্গ-রঙে 
পৰিয্রে দ্বারকা-ত্বীপে । 

দগার। লাগিক়্াছে তরী ঘাটে, 
এখনও কি ইতস্তত? 

পৃপ্থী। নানা 
ভগবান্ বড় প্রলোভন! 
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে; 

আশাবতী কাদে, ধারা বহে মুখ্টাদে। 
পন” বলিতে ফেটে যায় প্রাণ 
ছিড়ে যায় হৃদি-গ্রন্থ। 
যাকৃ--যাক্-- 

তবু না-না”-দেখিব না মুখ) 
কি করে বুকের মাঝে 
বুদ্ধি বল হারাই হারাই, 
জগদীশ দোছাই 1-- 
দেছ বল অন্তঃস্থলে মোর, 
রাখ পুরুষের মান, 
পলাইছে জ্ঞান, আমি পালাই পালাই। 

| বেগে কারাগারের ভিতর গ্রস্থান। 
আশা । ওরে আশা ফুরাইলি একেধারে, 

হল সর্বনাশ। 
দীননাথ |! (মুদ্ছা) 

দগডার। একি! একি] কেআছে? 

চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

অন্ত:পুর। 

( অরুন্ধত! ) 

অরু। গে!পীনাথ, গোগীনাঁথ, কি ছল! এমন 
নখের সময় বিনা মেঘে “্জাধাত কেন হল? 

(কমলার প্রবেশ] 

কমল] | ও মাঁপী-মা, জামর! হাতাহাতি ক'রে 
হাজারের উপর পাণ তে) সেজে ফেলেছি, এখন 
সিন্দুকের চাবিটে দাও, তাঁর ভিতর রেখে দিই, 
আবার বাইরে রাখলে, কেউ খেকেটেয়ে ফেল্বে। 

অরু। আর পাণকি হবে? 
কমলা। ওমা, সেকি গে] পাণকি হবে? 

--বে-বাড়ীতে পাণের কি কম খরচ 1 হুদো হুদো 
সব নিমুন্ধঘ্নে লোক অস্ছে, তোমার সিন্দুকে না 
রাখ, কোথায় তুলে রাখবে বল? 

শুরু! হ্টালা কমলা, এত বড় মেয়ে হলি, তবু 
কিছু জ্ঞান হ'ল না? মাথার উপর কি বিপদ 
পড়েছে, বুঝতে পাচ্ছি নি? বয় কোথায় ষেবে 
হবে? 

কমলা । লে বাপু আমরা কি জানি, তোমরা 
গিন্নিবারী আছ, তোমরা বুঝবে। আমাদের যা 
কষছে হয়, আমরা কচ্ছি। মাসীর ঝথা শোন, বের 
আগেই অমন একট! গোঁলমাল হয়ই হয়, তা বলে 
কিবে বন্ধ থাকে? 

অরু। আরে বাছা, এ যেবরের প্রাণ নিষ়ে 
টানাটানি। 

কমঞ]। প্রাণ লিয়ে টানাটানি, না হাঁতী নিয়ে 
টানাটানি ঃ রাজা তো রাজা-বাদ্শা হলেও প্রাণে 
মারুতে পরে না, আমি জানিনি বটে, বরের 
সাতথুন নাপ। 

অরু। বাছা, জন্ম আন্ম ছেলেমাছুষ থাক, 
আমাদের মত্তন বুড়ে। হযে কথায় কথায় যেন 

নির্ভরসা হ'তে না হয়। 

( উদরায়ণ পুগোছিতের গুবেশ ) 

উদ। গৃছিণি কত্বং বস্বং গৃহিণি? তুমি কন্তং 
অর্থাৎ কোথায়? 

অরু। (শ্বগত) মরছি একে আপনার জালায়, 
আবার বুড়ো বামুন তাঁর উপর এন জালাতে। 
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উদ। বলি কেন খাঁকরোঁধং? আপন! শাপনি 
কি বিজবি্ং ? 

অরু। হ্যা পুরুতগাকুর, কি বিপদ হয়েছে, 
বুঝছে! না? 

উদ্। আমি বুঝণছনি? বেদবেদাম্ত এজাষড়যন্ 
গায় অগ্যায় দর্শন অর্শন বড়বিংশপুবাণ অটাবিংশ 
মহাভারত কোকিল পাতরেগুল লব আমি বুঝি, 
আর আমায়-বলে বুঝ ছো না, তবে আি নির্দিবরোধ 
মুখ অবভ্ঞ!ন ? 

অরু। বিপদের সময় ভাল লাগে না বাঁপু। 
উদ। বিপদ, ধিসের বিপদ? হনুবান পুরাণ 

পড়েছে? ভা যার্দ পড়তে, তা ভছ'লে খিপ্দৃকে 
এতন্মপ আমার মতন চতুষ্পদে মখন কতে পার্তে। 

( শীলাবতীর গ্রবেশ ) 

শীগা' হা ঠাকুরদাদা, আপনি কি চতুষ্পদ? 
উদ। নয় তো কি? আমি কি অপামাঞ্চ 

মানব যে, সকলের পমপদ হব? আমি চড্জ্পদ, 
আমার পিতা ছিলেন ষটুপদঃ কথং কিবা চিন্তা 
করস্তি মনে মনে জানন্তী কেহছং যে হতঙ্ঞান 
করিস! এক]ধিক্রমে বাইশ বৎসর নান! শাজ্ং যত্তং 
ময়া কর্বার পর অধ্যাপক জামায় প্রথ্িইজেন 
“কি উপাধি লবে 1?” আনি "গুম, প্থিদ্কারাঁতঃ” 
নিফাতরে বিদ্ঞার বোঝা বইতে পারি। 

অরু। ঠাকুর, এখানে না বকে দুটো! তলসী- 
টুলশী দাও গে, যাতে জামাদের এই গেরোটেরো। 
খন নয়! 

উদ। তা কিবাকী আছে? যেকান্ষ করেছি, 
তার গন্যে ছুটি জত্ণ দক্ষিণা দিতে হবে। এ 
দক্ষিণাটা উদ্তিদ্ বিধাছ্ের বিদায়ের ভিতর ধরিভব্য 
নয়। বন্ছিলে ছুটি ভুলসীপাত, এ শধট সংকট 
বিপদে শুদ্রমতি' তুলসীপাভায় কি কাজ ভয়? 
আমি স্বচক্ষে একশ একট! খড় বড় ক্টুপভ্র উদধথাটন 
ক'রে ঘটে চড়িয়েছি। আর বীজমন্তরটন্্ নয়-সশভ্ত 
শত গুড়িমন্ত্র পাঠ কণেছি, এতক্ষণ বর দেখ গে 
বাসায় বসে নিপাত। 

সকলে। বাঁলাই! বালাই! 
শীলা। ই। ঠাকুরদাদা, ও কথা কি মুখে 

আন্তে আছে? বর নিপাত কি গো? 
উদ । ওরে শ্বালিক। অর্থাৎ মাদীশালাঁ সমস্কৃষ্ট 

তো] পড়লিশি, তা বচনের বাক্য বুঝব কেমন 
করে ?--বরনিপাত ঝি না বরের,বিপ্দ নিপাত। 
ৰ ধাতু পদ পাতাক্ের অনটের সঙ্গে নটু ঘট হয়ে 

ওট! গুহা হয়ে গেল? আমাদের লমস্কৃষ্টের অনেক 
কথা গুহ হয়ে লোপ পেয়েছে। 

€ভগীরথার প্রবেশ ) 

ভাগী। দাও দাঁও দাঁও, শীগ.গির দাও । 
অরু| কি দেব লো? আর জালাসনি বাপু 

এ সময় । 

ভাগী আমি জালাচ্ছি গো! তা মেয়ের বে 

দাও, গামাউকে নিয়ে খাও দাও শোও, ভার পর 
জালাকে বিদায় দিও) আজ ভ এখন দাও, মেয়েটা 
যেঝে় পড়ে ক্দণছ, কত বোঝালুম, যাচ্ছে তাই 
ব্য, খেঁপাটা আঙগগ। হয়ে গিয়েছিল, ক+সে দিলুম, 
ফশগুলোর ছ্িরিও নেই উদও নেই স্্যাগা 
এ কি, ঈড়িঙে দীড়িয়ে ব্যাজ ব্যাজর ব্কছ কেন? 
দাও লা-... 

উদ | কিং দরভতং কিং দত্তং? 
ভাগী। ফড়িং কি গত্বং ফড়িং কি গভং--আ মর 

জের »ন্্র পড়তে এলে? 

( কুম্তসিংহের গরবেশ ) 

বুক্ত। কত বাজনা আস্ছে, বাশী বাজংছ, 
গাঁজা কাপড় এয়েছে। আঁ নিয়েকার বিষে? 
আমার--না আর এক জন? আমার। এই যে 
নাচঘর, এ যে বাইজী সব দাড়িয়ে আছে, বাঁইজী, 
বাইভী, আমীয় চিন্তে পার? এই যে মুনীয়া 
এঞ্ছে। সেবার আমার বিষ্েতে নেচেছিলে, বাবা 
তোমায় একখানা পানা দিয়েছিল, কেমন, মনে 
আছ? একে দাড়িয়ে গণশী? তৃষি এত “ছাট 
হয়ে গেছ, শুনেক বয়ল হয়েছে, দেহ গুড়িয়ে 
খবাসূছ [ক না। 

ভাশী। ওরে বুড়ো, কি স্তাকামো কচ্ছিস্, 
এদিকে তোঁর ছেলে মরে, আমাদের খরচপত্তর 
করিয়ে পৰ মাটা করে! 

অরু। ভাগী, কি বলিস, তে!র মুখের সামাই 
লাই? 

ভাগী। না, আমার আাঁমাইও নেই, কাঁমাইও 
নেই, তোমার জাযাই এই ঢং ক'রে ছেঠডা বাধাতে 
পারে, আর আমি বলতে পারিনি? আর - 
বুড়ো মড়া--তোমার বেয়াই এলে চ্াাক1প 
কচ্ছেন, কেউ ধরে ঠাণ্ডা গারদে দেয় না গা? 
আমায় বলে কি ন' বাইজাী। 

শীপা। ও ভাগী দিদি, তোকে বলেনি, তোকে 
বলেনি, আমাদের বাইজী বল্ছে। 
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 শ্বামায় ছেলেশকোথায় গেল? 

৫৮ 
আদরশ-বন্ধু | ৪৯ 

ভাগী। হ্যা, তোদের বলেছে, খড়িয়ে বড় 
ওয়াট! বুঝ ধৈবনের দোষ | আমার চোখ দেখে, 
/ত-প। নাড়া দেখে মিন্ষ বুঝেছে যে, আমার 

ন্ 

রা 
রা তাও বাঁতলান অভ্যাস আছে, তাই আমাকে বাইজী 
খপেছে। আম বাইজীই থাকি, আর ভাইজীই 
পাকি, তা ও মিন্ষের কি? 

কুম্ত। ও বীদী, কি বল্ছিল? বাইজাদের 
গাঞ্খ। কর না। সারেজীওরালারা কোথার গেস? 
ধ? দোঁখ তান, "ষেরে এগ্সী এজধী ভালা, গাম নম 
সত্য হায়।” 

ভাগী। এ গান গেয়েই এবার তোম।গ বয়ে 
হবে বটে, বুঝ পে মিন্ষে? ছেলের বে--গ্রাণ যায়, 
তোমার ছেলে--ভোমার ছেলে। 

কুম্ত। এ্যা এা, আমার--আমার ! আমার 
ছেলে, ছেলে! 

ভাগী। হ্যা হ্যা, তোমার ছেলে পৃথীধর, মূল 
কি গুড়িয়ে রেখেছ 1 পৃথীধর-- 

কুন্ত। পুশ্প্বী-ধর] . পুর্থীশছেলে ?7 
আমার 1--লেই ভো--ই।, নাম রেখেছিল যে, সে 
ত অনেক দিন চ'লে গেছে, কোথায় লে? 

ভাগী। ওগেঃ তোমার ছেলে মাকের 

যে বর, পুথীধ--পর্থীধর-- 
কুন্ত। হ্যা-ই্যটাএ এ জামার ছেছে। 

দে দে, এনে বরে, 
দে-পুথীকে পে, আমার মা কোথায় গেপ? 
আমার ছোটখ।ট ম1- টুকটুকে নাঃ ছুধ খাওয়ালে, 
ফুল [দিয়ে ভূলালে, ঘুম পাড়ালে, কোখ! গেদ মা? 
মা আমার কেন নুকালো? আপি লুকালো, 

আমার বাবাকে লুকিয়ে রাখ লেশপৃথীকে জুকিয়ে 
রাখলে। 

লীলা । ও মামী, দেখ দেখ, বুঝি মনে মনে 
বুঝতে পেরেছে, চোখি থেকে জল গড়াচ্ছে) মনের 
ভেতর বুঝেছে, আহা, বাপের প্রাণ ! 

উদ | বাপন্ত প্র/ণ ভলয়ারস্ত খাপ, মণে মনে 
বোঝস্তি--খাঁপ লাগন্তি কাপে কাপ। 

কুম্ত। ও মা, তুই কোথায় গেলি? আমান 
টুকটুকে মা, বাঁবাকে নিয়ে আয, ছুথনে আঁয়। 

অরু। দেখ, গেরের উপর গেরো দেখ, 
আহা, বুড়ে! মানুষ বুঝেছে, বুঝতে পাচ্ছে না যে 

' বুঝেছে-কিন্ত গ্র।ণ বুঝেছে, এই কাদতে লাগলো, 
পোকজন-পোঁর বাড়ী, এখন কি করি? 

কুস্ত। মা] গল! শুকিকে উঠছে, মাই দে 
লা মা-- 

কমলা । তোমায় সে মার কাছে নিয়ে যাব 
-এস। 

কুদ্ত। যাবি? তূইও বেশ না-এও বেশ মা 
সসব্বাই বেশ মা! গাছপাঙাও মা, পৃথিবীটেই 
মামা মাচ মা। 

| ভাগীরধা ও পুরোহিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 
উদ্। কিমাশ্চার্য ধনুর্ধদম] আত্তিকন্ত 

ভাগীরথী এ কি ছ'ল, কত্বং? 
ভাগী।! আর কি হবে?" এখন পাঞ্জি পুথি 

বগলে শিক্সে গন্তং গপ্তং | 
উদ । এত পিএ, মন্ত্রপাঠ, দক্ষিপার কি? 
তাগী। এ যা ব্লু কম্বং, কলাগাছে কাদা 

কাদী নত্বং । | 
উদ। ওরে আব্বাচীনে পাবণ্তী পপিন্না! 

আমাকে পরিহাস ?বিদভ ? 

(নেপথ্যে কোলাহল ) 

ধধানে পাড়ের উপর, এখান থেকে দেখা 
যাঁবে। চল চল, শীঘ্র চল, চল্তে পার না? পাছাড়ে 
উঠবে কেমন কারে? 

(কমলার বেগে প্রবেশ) 

কমলা । ও ভাগী, ও ভাগী, খিড়কী বন্ধ কয়ে 
তিভরে আয়, ভিতরে আয়, পছর্ শুদ্ধ লোক বেরিকে 
পড়েছে, পা্ছাড়ের দিকে ছুটছে, দিনকর আস্ছে 
নাকি দেখতে! 

তাগী। আস্যবেআস্বেশযুখপোড়া আবার 
আস্বে? চল তে! দোখ গে। | প্রস্থান। 

উদ । গঅন্সি প্রিয্কে চার কদম্বপীলে--মুধ ময়ি 
খুদি অবলে, আম পুরোহিত --রমণীবিশেষ। 
তোমাদের সহিত অবলু্ঠন দিয়ে অতিমর করবো 
চল। | সকলের গ্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
চায়রার উপত্যকা । 

(দনকরের উপবন-বাটিকা। 

( অং ও হিওখ্াী) 

শু । মা মা, দেখ দেখ, আমি একটা--ছুটে 
কি পেম্সেছি। 

ছিরণ। দেখি ও মা, এ যে ন্চ্ কোথা 

পেলে? 
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অংশড। এ যে পড়ে ছিল, আম কুড়িয়ে 
আন্লুম। 

হিরণ। হু, বুঝি বাঁদুড়ে-- 
অংগু। কে এনে দেছে মা? 
হিরণ । তোমায় শ্বশুর ভোমার অছে। এনে 

দেছে বাঁবা। 
অংশ্ত। মা, শ্বশুর কেমনতর পাখী? কোন্ 

গ।ছে থাকেন আমার একদিন দেখাবে? 
ছিরণ। হা দেখাব, এখন যাও, ন্চুগুলো 

আর নেবুটা লিয়ে এ ঝুড়িটার ভিতর দেখে এম ত 
বাবা। 

অংশ। আরম রাখবো, আম রাখবো (ফল 
হয়! ঝুড়িতে রাখিয়া) ও মা, জাজ গাছগুপোর 
কাছ থেকে সব ফঞ্গুলো কেড়ে নিষেছিস? এ 
ডাঁলাট! পরব ভ'রে গেছে । ও মা, আনারসটা পেড়ে 
ফেলেছিস? তবে আম “বন থেকে বেরুল টে,-" 
সোনার টোপর মাথায় দে করে ব্ল্ব? 

ছিরণ। আগও আনাযস আছে বাণা। 
অংগু। হই] মা, আজ এত ফল বেন তুল্ছিস্? 

আজ ক বাবা আসবে? 

হিরণ। কি কারে বল্ব বাবা, কেশবনাথ 
অ!নেন। 

অংশ | কেক্ষবপাথ কেশ আমায় খঙো দেল 

না) বাধাকে কনদ্দিল দেখিনি, বাবা ধড় দুষ্ট হয়েছে, 
আমায় দেখতে আতেন শা? আজ এলে সাবার 

কাছে তযাব না। 
হিরণ) গুন ঝাঁবা। পটকা বলেছিল, এমনি 

সমস তিপশি আঁসবেন। তুমি যাও ত ফটকের 
কাছে যাও, তা হ'গে এলেই তিনি তোমায় কোলে 
নেবেন, এই বাগানে আস্তে আস্তে তোমার 
মুখের রং কেমন শুনার হয়েছে, দেখে ভারী খুসি 
হবে| দেখ বাবা, রাতীক্ক যেও না) ফটকের 

কাছে আম গাছে যে পোলনা আছে, ভাতে বসে 
দেলগে। কোলে উঠতে পারলে যেন আর 
কোন দিকে তুঁপিয়ে নিয়ে ষেও না) বুঝলে অধ, 
স্মায়ের ছেলে মাস কাছে এস। 

₹শ। তবে আ।ম যাই, দোলা দুল্ব, বাবা 
এলেই ঝাপিয়ে কোলে উঠবে, বাবা আমার আন্ত 
কত কি শিষে অ[স্বেল। 

| অংশুর প্রস্থান । 
হিরণ। চম্পকের কলি মোর। 

প্রথম আদরে তার 

এধে তব আধকার, 

তুমি পাবে কোমল কপোলে 
গ্রথম চুখন। 

কেন নাথ হইয়ে নুর 
পাঠাইগে এ দালটুরে নির্জীন নিবাসে। 
সন্দেছ-দোলায় শতত দুলিছে মন, 
এই আশ।--এই ভয় !-_ 
নাহি আনি রমণীর মনল 
অকারণ কেন হয় সচঞ্চন | 
তাছ14 উপরে 

আিয়াছি দেখে তোমারে বিকল, 
বাজতে বিদ্রোছ-সুচনা। 
এ্রগ নাথ এস মম পাশে, 

মিছা ছাপি ছেসে ভুপায়ো শিশুরে । 
লা দেখে তোমার মুখ শুগ্ঠ মোর ধুক্ক। 

জগৎ খিষাদময় | 

( অংশুকে কোলে লইয়া দিনকরের প্রযেশ ) 

অংশ্তু। মা, দেখ দেখ, বাব।কে ধ'রে এনেছি। 
ছিরণ। এটা, এই যে এলে | 
দিন। হিরথাকি, সর্বন্ব আমার |-- 
ছিরণ। হৃদয়ের অধীর মোর, 

দেখ ভালবাস বলে 

তুলিতেছিলাম ফল তব তৃণ্ডি তু ঃ 
কিন্ত নাথ! আদিহে আসিবে বলে, 
গুণে পলে পলে 
প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন) 
হদয়ে শুকায় আশা । 
হয় তো আিছ তুমি, এই ভাবি মনে 
কতবার ঘর বার কগিয়াঞ্ছি ভূলে। 
"খত কুস্ধাসা-ধুষ উপত্যকা-পথে, 
আয় আলো।কঘীন তোম।গ বিহনে | 

দিন। ৩বে কি-তবে কি 
আমি না খাকলে কাছে, 
অপনায় ভাব তুমি এত অলহায়, 

হৃদয়ের হিরণ আমার? 
হিরণ। কি করে আমার মন 

জান নাকি মনে মনে? 
ওহে আীবন-লর্ববস্ব 
প্রাপাধিক প্রিয়তম দক্ষিত আমার, 
যদি বলি খুলে--. 
থর থরি কত কাপে অন্তর আমাক! 
কি যে লন্দ হয় মনে, মন্দাবতীধামে-- 
তুমি যবে থাকহ একাকী, 

০ পি 
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কি! না শুনিতে চমকিলে কেন? 
পুরুষ বলিয়ে বড়ই পৌরুষ তব) 
কিন্তু যদি অবল! হিরণ 
বলে তার মর্ম্বের কাহিনী, 
পারে চুটাইতে 
জশ্রাধার নয়নে তোমার | 
এই লইলাম ছা'তে হাত, 
বল সত্য করে নাথ, 

আর নাহি ফেলিয়া রছিবে মোরে? 
দিন। বল দাও, বল দাঁও মোরে জগদীশ! 
ছিয়ণ। সত্য সত্য কর প্রাণেখর, 

আমি ধরিয়াছি কর) 
যদি না থাকিত অংগ সাথে, 
লুধাংবদনে না শুনাতি মোরে 
মধুমাখা আধ-আাধ ভাষ, 

কত কি কনিবে বাছা বড় হলে পরে, 
অহা ছইভ মম নিভৃত নিবাস। 
আয় বাবুয়া বলস-যা বলিস মোরে 
নিতি নিতি, শ্ুশিবেন উনি । 

পদিন। হা বাধা, হা খাব। অংশ, 
বড় হয়ে ক হইবে ভুমি? 

অংশ্তু। তলয়ার বেধে কব লড়াই | 
দিন। না না, গড়াই কি ভাল? 
শংশ্ত। না, আমি কগিব লড়াই, 

কাকজী পুর মত 
আমি ছব এ" আন, 
'এক দন” |ঝ বল ম11- 

গেই যে--মেই যে-- 
£1 হ! যোঘ।-- 

কাক। যোদ্ধা, আম যোদ্ধা। 
দ্িন। বেঁচে থাক বাবা, 

আছে বারের লক্ষণ তোতে! 
যাও তে টা, যাও এ পাচীলের ধারে 
আছে ষে লতানে গাছ, 
আন গুটাকত ফুস তৃপি-- 
গেঁথে দিব মাল! তোরে। 

( অংগ যাইতে উদ্ভাত ) 
শুন গুন, 
ননন-লাঞ্িত হার 
একবার পরা রে গলায়, 

বেড়ে ধর ক মোর স্ুকোমল করে) 
আহ! হয়েছে-_হয়েছে, জুড়াইল গ্র।ণ। 

এ 
আদর্শবন্ধু ৫১ 

হবে এক জন, বেঁচে থাক বাছা? 

যাও, আন ফুল দুলাল আমার । 
(ম্বগত) এইবার দয়াময় -- 
জড়িত রসনা, কেমনে গ্রকাশি? 

| অংগুর প্রস্থান। 

হিরণ। দিন দিন কলা ঝলা। 
নুধাংশু পৃঃয়ে যথা, 
অংগুর আমার 

রূপের মাধুরী বাড়িতেছে সেইমত 
দিন। আর্দরের আদরিণী, 

সংসারের জ্যোতিঃ সতী হিরগ্নযী মোর, 
করহ ম্মণণ বিবাছের দিন হই১তে 
কখন কি ভূলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
বলিয়াছি কুখ্চন? 
চ।ছিলে তোমার পানে, 

কুপিত নয়ন দেখেছে কি কভু? 
হিরণ। না--না, জানেন ভবানী, কখনই ন1। 

কত তাগ্যবতী, তাই পাইয়াছি 
শিবের সমান এ ছেন ম্ন্দর পতি! 

দিন। বল--. 
হৃদর ছইতে বলিতেছ এই কথা ? 

হিয়ণ। ত্য সত্য নাথ! 
তোমার শিক্ষায় 
কপটতা শিখি নাই আমি। 
পরিহাগে তব পাশে 
মিথ্য! কতু কছি নাই, 
জান না ক নাথ তুমি? 
হৃদয় আমার, 
দর্পণ সমান আছে বিদ্মাঁন 
প্রাণের সুখে তব। 

দিন। শান্তি পেলে অশান্ত এ গ্রাণ। 
আহ] ন্েছবতী পতী-- 
হৃদয়-সাগর তোর 

প্রেমের পলিপ তায় 
উচছছলিছে কানায় কানায়! 

হ'লে মম দেছাস্তর, 
ও অন্তর চেলে দিবে নিরস্তর 1 
সমুদয় সধারাশি সম্তানে মোদের, রা 
ডুবাইবে তারে জননীর অমৃত আদরে। ূ 

হিরণ। ছি ছি, ও কি অলক্ষণ! 
মরণের কথা এনো নাকো মুখে রা 
যত দিন জীবে দাসী। 
বল সর্বদ্ব আমার, 
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কিবা পুরস্কার জাব্য-সভা চাছে আর 
পতিকোপলে পরলোক-গাত বিনা ? 

নাথ নাথ। ওকি ভাবমুখে? 
কেন পাংশু সুধাংশু অধর ? 
কিংবা কোন বিষয়ের শোকে 
অঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ে, কাপে থর খর। 

গীড়িত ক্ তুমি? 
হউয়ে হতাশ হয়েছ উদাঁম | 
বল কি ব্যথায় ব্যথিত হৃদয় ? 
বল অন্তরের শাস্তি হরিয়াছে কে? 

দিন। শুন গ্রা!ণের হরণ, 
যদি আনি শুনাই তোমাক 
কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর 
বিষাদ-শংবাদ, পু 
পারিবে ক ধপিবারে ধের্যয ? 

হছিরণ। সংসারের কি দুঃখের কথা নাথ 
শুনাবে আমায়, 
তব সহ্বাে 
পরিহ'সে উড়াইতে পারি । 
আপনি হাঁসিয়ে হাসা তোঁমায়। 
হইয়ে সেবিকা 
শিখাৰ তোমায় হ'তে আুখা ) অবৃষ্টের 
ফেরে বল খুলে কিব্দেনাহদে? 

দিন। লিখেছিনু এই পক্জ মিল্ত পৃথ্থীধরে, 
হয় নাই গ্রায়োজন পাঠাতে তীছায়। 
কর পাঠ তুমি ( পক্সে প্রদান) 
এই পঞ্ত্ে 
ছুই তিন ছত্রে বুঝিখে সংবাদ; 
রসনা বিবাদ করে হৃদয়ের লনে, 
মুখে না বলিতে পাঁরি। 

হিরণ। ( পঞ্জ পড়ির' ) এ কি--এ কি! 
কালভূক্রঙ্গের বিষে *চখা এ লিখল ! 
কুরে কুরে খায় প্রাণ মোর! 

দিনকর !--মুকু 1 কখন! কেমনে? 
কিছু না বুঝিতে পারি ! 
মৃত্যু ]--কোথায় !--কি দোষে? 

দিন। দণ্ডার হয়েছে রাজা, 
আঁজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড মোর। 

হিরণ । কিন্তু কই ভুমি নহু কারাগারে, 
শৃঙ্খল নাহিক পায়? 
কি জানি কেষনে পেয়ে অবক1শ 
এসেছ ছেথাঁয়, নু 

একাকী! একাকী! নাহি কোন রক্ষী! 

অমুতস্গ্রন্থাবলা 

চল যাই পলাইযে রাঁজপুতনা য়, 
অথব। গুঞ্জরে। 

কোথাও- কোথাও, 

মন্দাংতী ছেড়ে হে!ক্ যেখানে সেখানে, 

যেথায় সেথায় । 
দিন। নহেক কোথাও । 

লইয়ে বিদায় এখান হ'তে 
যাইব টানে 
মন্বাবভ'ধামে ! 

এগডক্ষণ ফু।ত ভীবন '-- 

হিরণ। ন1--না। 
দিন। শুন বি, 

এতক্ষণ ফুরাত জীবন ! 
কিন্তু হৃদয়ের সথা পুর্থীধর, 
খসাযে শৃঙ্খল মোন 

পরেছে আপন পায়, 
মম আগমন-প্রতীক্ষায় 
শিজের জীবন দিয়েছে আমিন, 
পায়ে ধরে পাপাচংরে 

মেগে নেছে আব্জার, 
পাঠাতে আমাক তোমার কানে 
(ঢর-ব্দিয়ের ভয়ে! 

হিরণ। সকলি দৈবের লীগা! 
দেব্দত্ত অবপর, 
নাছি দ্রিব যাইতে তোমায়) 
এই ধরিল'ম্ বুকে, 
প্রেৎমাথ। ভে কঠিন বন্ধন, 

যাও দেখি 1--.দি হৃনক্স ধরেছে হৃর্দি! 
দিন। নাস্পনা। 
ছিরণ। কখন ন1-কখন না! 

থাকিতে জীবন, যেতে নাহি দিব কভু! 
নাস্পলা 

দিন। না?-না? না যাব ফিরিক়ে ? 
নাছি খসাইব সখার চরণ-শৃঙ্খল ? 
ওরে আপনি যে দিয়েছি পরাম্ে ভারে! 

হিরণ। জীবন-_-ছবল--অযুপ্য জীবন, 
রক্ষিতে ভাহায় যে কোন উপায়! 
দুকষম্ম সুকন্ম হয় 
পাপপুণ্যে পর্িণভ । 
যেই জগদীশ করেছেন স্যষ্টি, 
দেছেন চৈতন্ঠ জীবে, 
অহ্রহঃ তিনি বলেন সবাক, 
প্রকৃতির বশে- মানের রসনায় 
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“রক্ষ রক্ষ রক্ষ সবে, রক্ষ আপনাঁয়।” 
যদি ভালবাস মোরে, 
ভালবাস প্রাণের কুমারে, 
বলি জানু পাতি--( জানু পাতিয়া উপবেশন) 
ও কি, কেন আগুন নয়নে! 

( অংশুর ফুল লইয়া গ্রবেশ ) 

ভাল ভাল নাথ নয়নে ত'ড়ৎ তব, 
বাকা কেন থাকে বজ।ঘাত! 
ব্ধছ আমার, নহে রাখ প্রাণ 

আমাদের তরে। 
আহা দেবগণ সময় বুঝিয়ে 
এনেছে তনয় ঃ 
ওরে ছবি রে অনাথ! 
তুলি ক্ষুদ্র দুটি হাত 
সানু পাত মম প'শে, 

বলল যধুর-্বচনে বীপার রোদে, 
বল 
টৈশবে অনাথা নাক'রে তোমায়? 
(ওহো ! শৈশবে: শৈশবে-- 
না বুঝিতে কিছু 1) 
করুণসাগর গ্রাণেশর মোর 

চেককে দেখ মুখপানে, 

পন্তি_ দেখ গ্রাণের ছুর্গতি ! 
দেখ 
বনিত্া-বালক লুটায় চরণে তব। 

দিন। দেশিয়াছি--দেখিতেছি লব 
দেহতা দান ব----- 
করিছে আহব হৃদয়ে আমার 
শিরায় শিগায় অন্তর্ভেনী তড়িৎ-ভাড়ন | 
কিন্তু না-_কিস্তু না 
যারে যারে যুদে আখি, 
হু রে বধির শ্রবণ, 
না| দেখিস না শুনিস 

এই কাতর্তা। 
মায়াযোহে দারাপুভ্র দেবাইছে লোভ, 
নাশিতে বিশ্বাস, হ'তে বর্ধচাত । 
হিরণ! হিরণ! সহধর্মিণী আমার, 
হও ধর্মেতে সহায় পত্ির তোমাঁর। 
কাদ--কাদ-কেঁদে কিন্ত দাও হে বিদায়। 

৫৩ 

আষাট়ের ধার! হুনয়নে না কুগাঁয়! 

ওকে! পতি যাঁয়--প্র'ণ যাক-- 
যায় লর্বস্ব আমার ! 
ওহে! আমি কোথা আর, 

কোথায়- কোথায় | (মুর) 
দিন। হিরণ! 

জীবনের জীবন আমার, 
খোল আঁখি, দেখ চেষ়ে। 
জাগ জাগ হিগণ আমার, 

পলায় সময়, অন্তিম কালের কাজ 
আসিছে নিকটে মোর, 
কর্তব্যের কঠিন ভাড়ন, 
নাহিক অপেক্ষা 

কথায় কথায় কাটাতে সময়। 
আহা! অচেতন মলিন-বরণ, 
দর্টিছীন নাঁড়ী ক্ষীণ, 
শবপ্রায় অবয়ব - 

এই ভাবে হবে তোরে যেতে 
সময়েতে হ'তে শব ভীষণ মশানে। 

( দ্রিনকর কর্তৃক্ক উচ্চস্থানে শয়ন ) 
আছা হু! রাখব না মৃত্তিকাঁয়। 
আয় আয় চুর্ণ-বিচূর্ণ এ হদে 
একবার ধরি তোরে জন্মের মত ! 

ওরে এই শেষ-এই শেষ। 
বিদাক্-বিদায় পরিয়ে, 
বিদায় জনম-মত | 
নিরঞরন আগে এই বিদায়-চণ্বন, 
ওছো! পারি নারে, আর একবার! 
অংশু| বাবা, মা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে 

পড়ল কেন? তৃমি কি বল্চ, তুমি কাদ কেনবাবা? 
দিন। ওরে অংশ্ত রে জামার, 

ফেটে গেল--ফেটে গেল বুক! 
আর নাহি সে! 

কুম্থমের কলি, হলি রে অনাথ) 
বক্ষের পঞ্জর--প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর, 
শৈশবের সচিত্র সুখের, 
জীতি-মাখা প্রতব্ষি মোর! 
দীনবন্ধু দীনবন্ধু দেখিবেন তোরে | 
থাক থাক বাবা, ভোলাস্ মায়েরে, 

গেল বাপ অকুলে ফেলিয়ে। 
(জআ্ী-পুজকে আলিঙ্গন) অংশ্থ। ও মাও ম!, উঠ না ম1। 

হিরণ। কেঁদেছি-কেদেছি--হৃদয় বেঁধেছি, [ দিনকরের বেগে প্রস্থান । 
অন্তরে অন্তরে ফাটিতেছে ছাড়ে ছাঁড়ে, -স 
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তৃতীয় গর্ভান্ক 
পর্বত-গথ। 

(লটকা) 

লট্্কা। যাঃ-হুয়ে তো গেছে, কাম তো 
সেরে দিয়েছে, রাজা যোঁর ফিরে মর্তে যেতে 
পারুবেনা। এখন যা ছোয় লটুকাঁর লিলাটে 
ছোবে। লেকেন বড়া খাপা ছোবে, হামার জানটি 
বি লিতে পারে! লে লেবে-তার পর ঠাণ্ডা 
হোলে টুক! লটুক1 বোলে বুক চাপড়াবে আর 
রোবে, তখন কেমন মজাটি ছোবে।? এ সর্দার 
আস্ছে, এক থাগড়ে হামাকে মারিয়ে ফেল্বে। 
ভাগ-_ভীলের বেটা ভাগ। আরে ভাগ, এই এসে 
গেল। 

(দিনকরের প্রবেশ ) 
র 

দিন। আর কি--যা! হবার হয়ে গেছে । বলে 
ফেলেছি, জন্মের শোধ একবার দেখে নিয়েছি, 
জন্মের শোধ বুকে ধরেছি, চুমো--খেয়েছি। 
আহা! যুর্ছিতাবস্থায় ফেলে চলুম। শিশুর হদয়- 
ব্দারণ ক্রন্দনে কান দিলুয না কি নিষ্ঠুর--কি 
নিচুর আমি! তা কি করব, উপায় কি? ধর্থ 
সত্য, দেবতুল্য নির্দে(ষ প্রাণ! জাটকা, শীপ্র তিতরে 
যাও, তোমার গ্রতূপত্বী মৃচ্ছিতা, অংশ কাদছে, 
তাদের দেখ গে, সাত্বনা কর গে। বলো, 

আমার কি ভয়ানক অবস্থা] ব'লো, আমার হৃদয় 
চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেছে! ঝলো, ঘাতকের 
খড়গ এ প্র।ণ যাবার অনেক আগেই আমি মরেছি, 
যাও। 

লটুকা। বাচ, গিয়া রে বাঁপ। 
উত্ভত ) 

দিন। এই জটুকা, শুন, আমার ঘোড়া কোথা 
রাখলে, শীঘ্র এনে দে যাও) বিস্তর বিভম্ব করেছি-- 
আর না। পবনদেব! আর অধিকক্ষণ আমার 
নিশ্বাস তোমায় কলুষিত করৃবে নাঃ এ জন্মের 
মতন আমায় নিয়ে চল, আমার ধর্ম রক্ষা কর। 
ওছো, দেখতে দেখতে এই বে হ্ৃর্যয পশ্চিমাকাশে 
ঢলে পড়ছেন। ঘে|ড়1--ঘোঁড়া-লটুকা, দাড়িয়ে 
কি কচ্ছ? 

জটুকা। এরাজা। (কম্পন) 
দিন। কীপছ কেন? কেন ফুখ চুপ? স'রে 

যাও, মানুষের মত হও। লট--চটু ঘোড়া নিয়ে 

(যাইতে 

অমৃত-গ্রন্থাবলী 

এস। যাবে অর আস্বে, আমার প্রাণের অবস্থা 

বুঝছ না? 
জটুকা। রাঙা, রাঁজা---_ 
দিন। গোলাম, আমার কথা শুন্ছিস্ কি না 

শুন্ছিস্? নিয়ে আয় এখানে; ঘোড়।-ঘোড়। 
আমার ঘোড়া? আমার এতক্ষণ অদ্ধেক পথ 
যাওয়! উচিত ছিল। 

পটুক! | এ রাজা, এ অন্দাতা তু হাঁম।কে 
মেরে ফেল্বি? 

দিন। ভীল, তুই কি পাগগ ছয়েছিস্ না কি? 
এই ভয়ঙ্কর অস্থিম সময়ে বিদ্ধপ কচ্ছিস্? কি, কথ। 
কচ্ছিসনা যে? 

লটুকা। সর্দার মেরা, রাজা মের, বাঁপ মেরা, 
তু কতি হামাকে কড়া কথাটি বোলিস না, ছেশ্রি- 
যার মত হাঁমাকে ভাল বাঁসিয়েছিস্। 

দিন। ও ঙসবকথা এখন কি আবশ্যক ? ওরে, 
শীঘ্র ঘোড়া এনে দে, সময় যায় সময় যায়-না 

হয়, বোথ! আছে বর, আপনি গিক়ে নিচ্ছি। 
ঈটুকা। রাছ্ছা, খুলিসে গিয়ে আপন যাঁথাটি 

দিবি, হামি এ দেখতে পারুবে না, জটকার প্রাণটি 
কেমন কেমন কোবৃতে লাগলো | 

দিন। কি, বল--শীগগির বল। 
লট্কা। ( পদে পতিত হইয়া বাপ! তুছার 

আন বাচাবার আশ কোরে হামি ঘোড়া-- 

দিন। কি? 

চটুকা। মারিয়ে ফেলেছি, তোকে বীচাতে 
ঘোড়া মারিয়ে ফেলেছি। 

দিন। জগদীশ! জগদীশ! 
লটুক। মাপ কর রাজা, মাপ কর বাঁপ। 
দিন। রাক্ষস, এখনও আমি কেন চুপ ক'রে 

দাড়িয়ে আছি, তা জানিস? দেখছি--দেখ ছি, 
আমার প্রাণের প্রার্থনা শুনে দেবতারা তোর 
মাথায় ব্জাঘাত করেন কি না, দ্রেখছি! এখনও 
হ'ল না--এখনও এক বজ্রপাতে ছুর্জনের মৃত্যু 
হলনা! ভাজ, থাক দেবতারা, আপন হাতে 
আজ পিশাচের ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান কর্ব। আয় 
প্রেত, তোর দেহ এখনি খণ্ড খণ্ড করি। 

লটুকা। মারিস্নি, মারিস্নি, প্রাণ দে রাজা, 
গ্রাণ দে। বাপ! ছামি মর্তে পার্বে না, বাপ! 
হামি মর্তে পারবে নাবাপ, হামি তুছার প্রাণ 
বাঁচিয়েছ, হামার প্র।ণটি দে, হামার প্রাণটি দে। 

দিন। থা আমার, সথা আমার! উঃ! কেন 
আমার হৃদয়ের অগ্রিশিখা তোকে ভন্ম কচ্ছে না? 
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 পুর্ধীধর প্রাণ হারা, আমার অন্ভ গ্রাণ হারাল! 
ছাঁয় হায়, পৃথ্থীর রক্তে আমার আত্ম! কলুষিত 

ও ল| মহাপাতকী আমি, আমিই তারে হত্যা 
করুলেম ; আহ'--প্দনকর, তুমি কোথায়” খলে 

লথা আমার এতক্ষণ কাতরে ডাকছে । আর 

দিনকর, তুমি কোথায়? পাঁপিষ্ট দিনকর 
নিশ্চিন্তে দুরে দাঁড়িয়ে? ওহো-ব্ী-াতশাঘতিক 
খা তুলেছে, শ্রী পৃথ্থীর কাতর চক্ষু, প্র আশাবতী 
কাদৃছে, মন্খর্দ অভিসম্পাতে আমাদের দগ্ধ কচ্ছে। 
উ রজত-আোত--উ রক্ত-আ।ত--পৃথথীর রক্ত আমায় 
ডুণালে ডুবাপে! 

পটকা! ওঃ বাঁপ, প্রাণ দে প্রাণ দে 
| দিন। কেব1! ডাঁকে হৃদয়ে আমায় 

প্রতিশোধ-প্রতিশোধ ! 
বছ্দান--বলিদান | 
তাই হবে, তাঁই করুব। 
চঙগ্ চল্। 

ললটুকা। কুথা--কুথা যাবে? 
দিন। টেতরণীপারে--কলের আধার দ্বারে | 

মন্দাব্তী বন্তদুরে, 
শমনের ঘর এই ষে নিকটে ! 
ওই যে ওই পাহাড়ের পাশে 
অন্ধকার গভীর গহ্বর, 
ঘাড়ে ধারে ঘুমাই তোরে 
ফে'লয়ে অঙলে, 
সঙ্গে জে নি্ে দিব বাঁপ। 
নানা, গোলাম পালাখি কোথ। ? 
কাতরে কা:দছে পৃর্থীধর 
বিশ্বাসঘথাতব তরে। 
বিশ্বাসধাতক আমীরে করিলি তুই! 
ওই--ওই রক্তমাখা কবন্ধ ভাঙার 
চুটে আসে বধ্যভূমি হ'তে, 
বক্ত মাখা 

শৃঙ্খলিত-করে করে আবাছন 
এ ল্ঘ-গার শৃগ হ'তে! 

পটকা । প্রাণ প্রাণ, দয়া দয়া-_ 
দ্িন। চা”স্ দয়! প্রেত-পিশাচের কাছে, 

।ঃনকর ভুলেছে করুণ! 

[ লটুকাকে টানিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান। 

কনা জারেরকরাজ। 

পর্চম অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
ব্ধাভূমি। 

( পাহাড় নিচ ও দলাই) 

পাহছাড়। বড়ই আশ্চর্য্য খেয়াল 

দেখি এ রাজার ! 
দ্ুলাই। আশ্চর্য্য মনের গঠন তীছার, 

সেন বিপরীত ভাব-সবাবেশ 

নাছি দেখা যায় বু জনে ! 

উচ্চ হ'তে উচ্চতর হইবার আশ, 

বিদ্যা-বীরত্বের একক মিলন। 

দুন্দুতি-নিনাদে, রণের ভম্কায়ে 

উন্মাদ ষে প্রাণ, 

সেই প্রাণ গ'লে যাঁয় পুন, 

বাণী-- বীণা মধুর বঙ্কারে ! 

দেখিয়াছ ঝণক্ষেজঞে নির্মম হৃদয় 

ভ্রকুটি-কুটিল ভয়ঙ্কর রূপ 

বিপক্ষে বিনাশ কালে 

আবার দেখেছি আম 
সঙ্গীত-নায়ক বড় বড় কলা বতে। 

রাগ-সাগিণা আলাপে 

করিবারে পরাগুয়। 

মম মনে হয়, সে সময় 

রণজয়-ধ্বনি হ'তে, আোতার বাহবা” 

মিষ্টতর লাগে ভার কানে। 

পাহাড়। উপগ্িত ক্ষেঞ্জে 

মিক্সতার অপুর্ব আশ, 

হৃদয়ের বিচিজ্পে বিকাশ, 

আকর্ষণ করিক্জাছে তারে 

চিরদিন বিশ্বল রাজ 

শোণিত-মাংসের দেছে 

স্বার্থের গ্রভূত্ব বড়ই প্রবল! 

অন্যের কারণে, বন্ধুত্বের গ্রয়োছনে 

দ্বার্থবিসর্জন-- 

মন তার না করে প্রভ্যয়। 

বোধ হয় 
এই জন্ত অগ্যকাঁর অদ্ভুত পণিক্ষা- 

কিবা মনে হয়, আপনার, 

দিনকর আসিবে কি ফিরে ? 

দুলাই। শোণিতের সনে, 

জীব-মনে জন্মে সংস্কীর 
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রক্ষিতে আপন প্রাণ । 
দুরে থাক জীবগণ-কথা, 
বাক্য-বুদ্ধিহীন ভরুগুযমাপতা 
রক্ষিবারে জানে নিজ উদ্ভিদ্-ছ্ধীবন ! 
দেখ জজ্জাবতী-স্তা, হয় জ্কুচিতা 
অনুপ ছেলালে কাছে, 
দেখ সগ্যোজ্জাত হ্াগ-শিশ্ু 
জাঁনে না সে মগনের সাংঘাতিক ফল? 
লয়ে গেলে নীলে তায়, 
কাপিবে সে থর থর, চাবে পলাইতে । 
প্রাণ নে দিয়াছেন বিধি 
প্রাণের এ মায়া) 

যত দিন রয় কাঁয়া, এ মায়া না যায়| 
তাই ভাবি অসম্ভব, 
"্দিনকর ফিগিবে আবার |” 

পান্ছাড। সত্য কভু নাফিরিখেগে! 
ছুলাই। বঙ্গ কি1-ব্দ্ধগ্াণ হয়েছে বিমুক্ত, 

খলিয়াছে বন্দীর শৃঙ্খল, 
স্বাধীনত! নিাল- প্রশ্বাস, 
মুক্ত সমীরণ খেলিতেছে অঙ্গে 
বহি পর্ববত-তরুর ব্ধস, 

অসীম জগৎ-উদ্ান প্রফুল্ল চৌদিকে, 
জীবন মরণ লিজ শ্বেচ্ছাধীন। 
ছেন অবস্থায়, বাঁতুল না হ'লে 
কে দেয় বাড়ায়ে গলা ওল্াদের করে? 

পাহাড়। কিন্তু তাই য্দদ হয়, 
রাজার সকাঁশে আছে কি ক্ষমার অ!শ। 
পৃর্থীধর-ভাগ্যে? 

ুলাই। কিছুমাত্র না। 
লয়ে এক মুহ্ত্র আয়ু, 
জীবনের বায়ু, 
নাহি দিবে সেবিতে তাহারে রাজ] । 
দেখে এই উন্মত্ত হৃদয়-বল, 
গর্বিত শিক্ষার ফল, 
ক্রোধানল প্রজ্লিত তার । 
দেখে এই উচ্চভাঁব, ভয়ের অভাব, 
মনে মনে ভেবেছেন আপনারে হীন । 
দেখেছ অদূরে এ গিরিশিরে, 
কাতারে কাতারে কত দাড়ায়েছে লোক ? 

পাছাড়। উদগ্রীব নীরব সবে 
উত্বঞ'-অ।বেগে ! 
দেখিতে গুনিতে এই রর 
অপূর্বব ঘটনা পুর্ণ নাটকের শেষ, 

দেখ-- 

ছাঁদে ছাঁদে উঠিয়াঁছে কত নরনারী। 
হাজার হাজার চক্ষু 

চেয়ে মাছে পথপানে। 
দওকাল জাগে-- 

অতি দুরে উঠেছিল কোলাছল, 
সাগরের জল যথ] চঞ্চল তরঙ্গে! 
কিন্ত সময় ছতেছে শেষ, 
পরিশেষ-- 
দেখিবার আশে রব-ছীন স্থির সবে) 
যেনক্রিষামায় নগর ঘুমায় । 

আশা । (নেপথ্যে) কার লাধ্য কেবারে 

আমায়? 

যদি মৃত্যু হয় তার, 
স্বচক্ষে দেখিব আমি ॥ 
তাঁর পর চিতায় যাইব লাঁথে। 

(আশাবতী ও অরুন্ধতীর প্রবেশ) 

অরু। মা আমার--মা আমার, কি কর? 
আশ!। আর না 

আর না শুনিব সাস্বন। তোমার । 

মমতার স্বরে আর নাছি গ্রয়োজন ! 
শুনিব কেবল--- 
শ্ুশানেতে প্রেতের চীৎকার । 
অরু। ও মা আশাবতী, ঘরে চল, লজ্জাসরম 

সব গেল, ব্ড়ধরের যেয়ে তুই, এখানে আসতে 
আছে বাছা? 

আশা । আমা হেন অভাগীর তরে 

কোন্ স্থান আছে আর শ্বাপান মান! 

আমি পত্বী তর, 
পত্বী ধর্ের সমক্ষে ) 
বহুদিন হ'তে হৃদি-পুষ্পছার 
হইয়াছে বিনিময়) 
পত়্ী--পত্বী 
বাকি শুধু সংগ্কৃতে উচ্চারিতে 
শান্ত্রের শপথ গোটাকত, 
দুর্জনার কেহ কিছু না বুঝিব॥ 
পতি-পত্বী প্রাণে প্রাণে মোরা) 
আবনে মরণে স্থান মম তার পাশে | 

এত বধ্য-ম্চ-- 
ভয়হ্কর বাসর আমার ! 
এ--্ ঝুলিছে কৃপাণ! 
দীনবন্ধ--দীনবদ্ধু | 
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অরু। ও মা, তৃই,কি করিস? ঘরের ছেলে আশা। কি কারণ? 
ঘরে আয় মা! ও বাবা ছুলাই রায়, তুমি তো জিজ্ঞ!সায় নাহি প্রস্বোজন 
আমার ঘরের ছেপে, একটু উপকার কর বাবা। এবে ইচ্ছা ক'রে নির্দিয় হাদয়ে 
, আমার ছুঃখিনী মেয়েকে ধরে ঘরে পাঠিয়ে দে কেন, হেন মিথ কথা র*চে, 

বাবা! আমি দেখি কোথায় রাঞ্জা; তান পায়ে করেছিলে প্রাণে মোর কশাধাত ? 

ধ'রে পৃথ্থীর প্র।ণ ভিক্ষা নেব। 
| গ্রস্থান। 

আঁশা। দিও নাক বাধা, 
ভয়ঙ্কর আনন্দে আমার 
ক'রে! না ব্যাঘাত। 

প্রাণ ভরে-্প্রাণ ভরে যতক্ষণ পারে, 

দেখিবে উন্মাদ প্রণ বারেক সে মুখ! 
শেষ দেখা লেখা ছিল তীবণ মশানে | 
কারে জান? তারে- তারে” 

যারে বরবেশে দেখেছি প্রভাতে, 
যারে ভেবেছিচু দেখাব বাপরে, 
কৌমার-সরমের সুধামাখা সমাদর 
যারে, এবে দিয়ে লজ্জা বিসর্জন, 
আিয়াছি শেষ দেখা দিশ্সে 
বিপরীত স্থলে,” 
ধরণীর ষমালয় নৃশংস মশানে। 
আর ভজ্জ! নাই-ন।ছি জয় ভয়, 
আছে শুধু ভালবাসা--- 

জপস্ত আগুনে একসঙ্গে জলে, 
হবে তদন্মরাশি ! 

( ছদ্মবেশে দণ্ডার ও গ্রছাচার্ষের প্রবেশ ) 

এই যে তুমি! 
তুমিই প্রথযে মোরে দেছ কুমংবাদ, 
তোমারি কথায় 
হককে উত্তপ্ত শোণিত 
হয়েছে তুযার-জল। 
ঠিক বলেছিলে তুমি 
“ফিরবে না দিনকর !” 
ওহে! কপালে আমার 

মিত্র হল স্বার্থপর, প্রতারক রাজা ! 
দণ্ডার। শুন আশাবতি, 

শিথ্যাকথ! বলেছি তোমায়। 
আশা । কি? 
দগ্ডার। কোন নিগুঢ় কারণে, 

উপকথা করিয়ে রচন! 

গিয়েছি তব পাশে। 

কি হবে জিজ্ঞাপি আয়! 
কিন্ত বালিকার মাথা খাও 
একবার কহ শত কথা, 

অভ্যাপের দোষে রসনা কোষার, 

যদি না অশক্ত হয় সত্য উচ্চারণে । 
দ1ও সভ্য প্রশ্রে। উত্তর, 

আছে কিগো আশা? 
পাঞ্জে কি গে দিনকর ফিরিতে এখনে1। 

দণ্ডার। পারে--যি থাকে মন, 
আস] বা ন। আদা 
সম্পূর্ণ নির্ভর ইচ্ছায় শাছার । 
এখনও স্বাধীন মে সমীরণ লম। 

আশা। রাখে নাই তৈস্ত ভবে দণ্ডার রাজন 
রোধিবারে পথ ? 

দগ্ডার। না না, ল্য কথা । 
আশা। যেছও সে ছও তুমি? 

এই একটি কথ।* শুরে 
দেখভার আশীর্বা৭--- 
বর্ষক তোমার পরে; 
হও সুখী পুজপগ্িবার সনে 
আহা! এই ক্ষাণ আশার কিরণ 
নবীন জীবন দিতেছে জামান | 
নবীন আলোক দেখি গো নয়নে । 
অবিরোঁধে দিনকর পারে ফিরিবাবে। 
কিস্ত-কিন্ত--ওহো ভগবান্, 
এখানে ষে কাল” 

করাল বদন করিয়ে ব্যাদান 
এসেছে শিযপরে | 
ওহে দুয়ারে দাড়ায়ে যম ! 

কতক্ষণ আছে গে! সময়? 
দণ্ডার। সুধাও এ গ্রহাচাবধে” 

আ.পা। হে আচার্য)- 

গ্রহ। চৈত্তিরির আজ ন'টি হীন। 
সমান পনান নিশিদিন ॥ 
ছটি কলা দিয়ে বাদ । 
আকাশেতে উঠবে চাদ ॥ 
ত্রিশ দণ্ড শুগ্ঠ পল। 
ঝৰি যাবে অন্তাচল।॥ 



৫৮, 

বাকী সিকি দণ্ড ছ'বিপল। 
আস্তে অধার ধরাতল | 

আশা । এই--এই-এই মঞ্জ 
আছে গো সময় | 

ওছো। ক্োতির্খ় আলো ক-লাধার- 

অগত্আবন দিগকর | 

প্গশযণেশ দানিতে প্রাণ 

বীরের কবলে আছিলে আবদ্ধ তুমি। 
দুর্ববলা অবল1--বাছতে নাছিক বল, 

আছে মাত্র ভর্জিবল গ্রাঁণে, 

করুণ।-নয়নে দেখ চেয়ে দাপীপানে। 

পতির প্রাণের ছইয়ে প্রয়াসী, 

শ্ুশ!নে সন্তাঁপে ডাকিছে। তোমায় সে। 

ছে পিতা সবিতা | তলয়া হয়েছে ভীত! 

বিবাছের আগে বৈধব্য শঙ্কায়, 
রুক্ষ] কর ভাবে | 
যাও মস্থর-গমনে 

পশ্চিম-গগনে তব) 
ছে তিথির! ডুবাও পা অনন্ত তিমিরে, 

এক সাথে গাথা যুগল ভীধন। 

এল যি সন্ধ্যাদেব। খুলে কাল বেশ, 
অআধনের আভনয় হবে মম শেষ। 

দগ্ডার। দেখ সময় পীর, 

এ ঘটিকায় খ'লু ঝরে যায়, 
তথাপি না আসে ফিরে দিনকর বাঁয়। 
শুন শোকাকুলা বালা, 

পলে পলে পল 
তব আশা-তরুতলোে করিছে আঘাত, 

প্টীণ রবিকর, উ[ক মারে রাত। 
আশ।। ওগে। গ্রছবিগ্রণর | 

ভূত ভবিষ্যৎ গোঁচর তোমার, 
বল খুলে তব জ্যোতিষে॥ বলে 

কত দুরে দিনকর়? 
আছে কি আশার আশা? 

গ্রহ। আটক] আছে দু'প! বলে, 
চার প। পেলে আস্বে চলে 

দোরে এসে খাড়া ছ'পা, 
বেঁচে যাবে খাঁড়ার ঘ|। 

আশা । একি প্রছেলিকা ভাষার তোমার, 
বুঝিতে না পার কিছু। 

গ্রহ। এসেছে যা মলে, 
ব্লুম তা গ'ণে। 

দাদার কড়ি দিদিকে দিস্। 

অমৃত-গ্রন্থাবলী 

মধু ঢাল্তে চেলেছে বিষ) 

বাচতে বলে কানে কানে। 

আপনি মরে যর্তে টালে) 

বিষম গণ্ভী খণ্ডালে কি 

ছ'তে চাঁবি রাঁতার ঝি। 
আশা । বুঝিলাম তুমি বচনের সা, 

তোমা ছ'তে উপকার 
হবে না আমার কিছু 
সত্যের নিশান তুমি হে তপন। 
নে অগঞন 

গ্রভাক+ জঙ্যের আকার, 

তব পৰিজ বিশ্বাসে 

আজি যাঁদ ছয় সত্য নাশ, 
যাও চির-রান্গ্রাসে। 
আকাশে প্রকাশ 

কু নাছ আর তুমি ছও হে ভাক্কয়। 
অনন্ত শধ।রে ঘেকক অবনী, 
পাপ পুণ্য যাক ঃশাতলে, 

মানব-লমাজ হইয়ে তস্কর 
পরস্গরে করুক বিনাশ! 

যদি দিনক- 
স্বার্থে ভূলি পদতলে দলে এ বিশ্বামে। 
পৃ্থীরে আমা র-- 

ছেলায় ফেলায় কালের কবলে, 

যদি ধর্ম 1--ওছে। শৃঙ্খলের বিগ্ল 
পশতেছে কানে মম, 
কারাগার খুলেছে ভুসার, 

আর এক ছুয়ারের ধারে 

নিছে পতিরে মৌ! 

( কারাগার উন্মেঃচন ও বান্থভাবে 

রি পৃ্থীর প্রবেশ ) 

আশা! । পুথাধর--পৃরীধর--- 
ওহে! এই কি ছে বরবেশ! 

পৃথথা। আছ অ।শাবতী এসেছ এখানে ? 

মমতা-মাঁখান প্রাণ বালিকা! আমার। 

প্রণয়ের আদর্শ-প্রভম1) 
যুপের সম্মুখে প্রথমে তোমার 

নয়নে নয়ূন মিলেছে আমার, 

চিতায় বিদায় সব শেষ লবে তুমি। 
দুঃখের ধরায় ঘটনা-নিচয়, 

কেমনেতে ছাঁয় হয় বিপর্যয়! 

কোথা আজ ছবে মম পরিণয়, 



কিন্তু আশাবতী তব মুখের আশায়, 
হেন কাল-পরিণ|ম 
কভু ভাবি নাই আমি। 
ভেবেছিনু আজি নিশি! আরামে ঘুমাব 
তব ন্মুকোমল বক্ষঃস্থল 
করি উপাধান, 
নছে করি আলিজন 

রসহীন-দারু-জবালাময় হুতাঁশন ! 
ভেবেছিন্ু ভাষাছীন ; 
গ্রণয়-সঙদীত তব, 
অলক্ষ্যে বাজবে বক্ষে সুমধুর তাল, 
সেই তালে হুইয়ে বিভোর 
ঘুমধোর্ ঘেরিবে আমাক, 
বপনের নম্দন-কাননে 
তোরে লয়ে ভ্রমিব সোহাগে) 
কিন্তু ফুরাইল সব, 
ধৃনাকার অন্ধকার দেখিছে নয়ন! 
জীবনের আগে 
ফরায়েছে জীবন-স্বপন ! 

আাশ।। ধৈর্য্য ধর প্রিয়তম ! 
এখনো আছে গো আশ! 

ফিরিবারে পারে দিনকর। 
পৃর্থী। না--না--আশাবতি, 

মুছে ফেল আশা | 
নাহিক প্মরণ ওই বৃদ্ধের বচন ? 
নাহি জানি কৰে কিবা করেছি রাজার, 

সঙ্গ তাঁছার, সুখের-বাজারে 
আগুন শাগাতে যোর। 

নগর-ছুয়ারে 
মিজ্রবরে না দিবেন করিতে গ্রবেশ। 

আশা। শুরু-শ্ম্র এই বৃদ্ধ ছুষ্ট মুদ্ধা হ'তে 
সেই গল্প করেছে বঙ্পনা, 
নিগমুখে করেছে স্বীকার 
মিথ্যা সে রটনা; 
হউক রাজার জয় 

কেহ নাছি দিবে বাধা। 
খন পরিশোধ সাধ 
থাকে যদি লখার তোমারঃ 
ৰকণামাত্র ধর্শজ্ঞান মনে য্দি থাকে 
অনায়ালে আলিতে সে পারে 
পবিঝ্ এ বন্ধুত্বের রাখিতে লম্মান। 

গৃ্থী। আগিতে লে পারে? 
এখন (ও) সম্ভব 1--একি কথ!! 

৫৫ ৫৯ 

বল--বল আশ। কি সম্ভব? 
ওহে! জীবন-আাশ। 1] জীবনআশা ! 
ওরে প্রাণ এ কি এ কঠিন মায় ] 
কায়৷ সনে কত তোর প্রেম ! 

অগ্রসর যতই শমন, 
ততই সঞজোরে- ততই আবেগে 
কর এই রক্তমাংসে দৃঢ় আঁলিঙ্গন। 

আঁশা। যেতুরঙ্গে করি আরোহণ , 
আসিছেন সখা তব, 
দৈববঙে হোক বলী পদ তার, 

স্রোতম্বতী-গতি বিজপীর জ্যোতি:, 

ঝঞ্ধাঝড়বেগ করি অতিক্রম 
আম্ুক সে পক্ষিরাজ, 
কাজ নাই মাতা বসুমতা 
কঠিনতা তব মুত্তিকায় 
রোদন আমার গলিয়ে সলিল হয়ে, 

শ্রোতে ভাসাইয়ে 
দ্রুভ আমুক ঘোটকে হেখ|। 

পৃথ্থ।। দেখ অন্তগামী-তপন-আঁতায় 
আক।শ ধরায় মিলেছে যেখানে; 
হইয়াছে দুপ্রকাশ) 
যত দুর দৃষ্টি াঁয়, কেছ আসবার-- 
কোন চিহ্ন নাছি দেখা বায়। 
কি জানি যস্তপি ?-- 
না--না__কতু নাছি সম্ভব তাহার !-- 
সেকি পারে হেন কার্ধ; করিবারে? 
যদি পড়িগ্জে মায়ায়” 
না--না--অলভ্ভব! অতিশয় অসম্ভব । 

আশা । অসভ্ভব 1-- 

ঘোর মিথ্যাবাদী সখা! তব) 
বিশ্বাসঘ[ত ক--- 
নরহস্তা--মিজঘাতী--হত)/কাগী তব, 

নীচের অধম নীচ প্রতারক, 
রক্ষিতেছে ত্বৃণিত বন আপনার 
সত্য--ধর্ম্বিশ্বাল- ঘিক্রতার প্রেম 

একসঙে দিয়ে বলি। 
কলঙ্কিত কলুষ-পুরিত প্রাণ! 

আর একবার-্শেষবার 

ছে ভাক্কর সাধিব তোমায়; 
জগতের চক্ষু থাক উন্মীলিত, 
ক্ষণেকের তরে, মেঘমালা লম 
এই তরঙ্গিত পর্বত-শিখরে 
কর অবস্থান। 
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উজ্জপ্প আলে।কে 
ইহলোক হ'তে নাথেয়ে আমার, 
মিতা? শ্বার্থশুন্ত সত্য অপরাধে 
কেই না করিবে হত্যা! 
থাকিতে তোমার কর, 
কাক না! উঠিবে করু। 
দণ্ড দিতে ভণ্ড-গ্রাণ-জ্রোণ কাঁসী অনে। 
ছায়-ছাক় 

কেহ না শুনিছে উন্মাদ রোদন মোর ! 
নিপাতন তরে, 
ওগে। আনে টেনে প্র।ণধনে মোর ! 

পূর্থাধর ! 'প্রয়তম পৃথ্থ ধর. 
পৃদ্বী। ওহো ভয়ে দীন গৈগ্ত আমি ! 

রপক্গেক্জে- 
জীবনযাপন ক[?য়াছি চিরদিন 
হাসিতে হালিতে 
পারিতাম ছেলায় মরিতে। 
উপেক্ষিয়। দণ্ডারের পৈশাচ গর্ব ?' 
কিন্ত ব্দেনা খাভিছে প্রাণে 
উদয় যখন মনে 

নবীন জীবন আমার, 

না! পরিতে প্রণয়ের মুখ-হ্মহা 
হইছে আধার ছিন্ন, 
অভিনহাদয় 
বাঁন্ধবের স্বার্থপরতাঁয় 1: 
আমার মরণ সনে 

সেই শুহদের কলঙ্ক রছিবে গাথা, 
ভেবে প্রাণে লাগে ব্যথা! 

ফুটিতে ফুটিতে, হায় হৃদস়্-ক লিক! 
হইল দলিত, 
ঝরে গেল দুশ্ট।মল পাঁত। 

অবিশ্বাসে তার, 
প্রাণ হ'তে শতগুণ 

করিতাম বিশ্বাস যাহারে। 
নানা কেন এ কুচিন্তা? 
দিনকর-্দনকর 
সহোদর-অধিক আমার? 
ছদ্মবেশে এ সংশয় 
এনেছিল চুরি ক'রে) 
ধক ধিক ধক এ সন্দিগ্ধ মনে। 
হবে আদ্দিকার এ ঘটনাও 
অবোধ রহম্তঘয় লীলা বিধাতার। 
আছে. 

অম্বত-গ্রন্থাবলী 

স্নেছময় পুজ, প্রাণে বনিত তর, 

পালিতে তাদের সখা বিন! নাঁছি কেছ, 

কে জানে তাদের মঙগল কারণ 

কিবা দিয়ে বাধা, 
অনিচ্ছায় রেখেছেন বেঁধে বিধি। 

সখারে আমার, 

বন্ধনশ্বিহীন মম প্রাণ 
নিতে বিলিময়ে। 

দিনকর পৃথ্থাধর দুজনার মাঝে 
কাঁর প্রাণ সমধিক মুগ্যবান্? 
ছি ছি সথা লনে আমার তুপনা ? 
কমলের সনে শটাকুঙ্পের ফুল? 

পাছাড়। চলে এস পৃথীধর। 
আশা । লাশ 

কেন ?--কেন কেন গো এখনি? 
এখনো সময় আছে) 
দেখ দেখ অত্তাঁচল্গে 
কিরণের রেখা এখন ত দেখা যায়। 
বিগুবর, বিপ্রবর ! 
কিছু কি--কিছু কি শাহক লময়? 

গ্রহ। উন্টে পাণ্টে দুটিবার, 
ঝরে যাঁষে বালির ধার । 
জসৃতে হয় আসবে গে, 
প1 ক'টা ত পেয়েছে। 

আঁশা। কেবল ছি য়ালী-মাখান কথা, 

মনোবাথা কেহ নাহি বুঝে মোর | 
পাছাড়' যেকাদে ভোমার ভর 

বল তারে বিদায়-বচনঃ 

জানাও জ্জীবনের শেষ আকিঞ্চন। 
অস্তগামী তপনের পানে 
একবার শেষ চেয়ে লও ) 

না! কর বিলথ্থ আর -- 

লহ্বমান খড়গ শিরে, এলেছে ময়) 

পৃরথথ]। এল, কাছে এল এস বঙের পঞজর) 

এক কথ! গুণংতা, আশাবতী-- 
প্রণয়ের ডোরে বেধেছি রে যারে 

শেষ অন্ুয়োধ তার, 

সখার আমার 
যদি কভু পাও হে সাক্ষাৎ, 
সম্পাত তাহারে কখন না দিবে? 
দৈবের নির্ববন্ধে ঘটিল যা ছিল ভালে। 
সন্দ কঃরে মন্দ তুমি নাছি বো! তায়, 
অভাগ! ভাবিয়ে শান্ত করো তারে। 



আদর্শ-বডু 
হৃদয়বাসিনি শাদরিণি মোর ! 
নয়নে নয়ন জীবনে জীবন, 
এ প্রাণের কোটিগুণ ধন, 
শেষ ইচ্ছা--শেষ আশ।---শেষ ভিক্ষা" 
প্রেয়পী তোমার পাশে, 
ভুল ন! ভূল না, রেখ লে! স্মরণ! 

আশ।। চুপচুপ! 
ওই---ওই--কি যেন--কি যেন 
দড়াও একটু সারে 

পৃ্বী। ছিল হৃদয়ে আমার, 
ফুরাইল হায়! 
দীনবন্ধু লও কোলে, 
এই ব্যাকুলিত! বালায় আমার | 
তুমি বন্ধু বন্ধু-বিহীনের, 
শান্ত ক'রে! কামনীর প্রাণ, 
বড় শাস্ত শান্তকারিণী আমার । 

আশা। আমি দেখ ছি--দেখ তে পাঁচ্ছি-- 
যেন--ধেন-- 

পাহাড়। ভায়েষাও কেহ এরে 

বধ্যমঞ্চ হ'তে দুরে । 

( অরুন্ধতীর প্রবেশ) 

.. অরু। কোথ। গেল কাজা 1 আমি পায়ে ধরব 
বলে খুজে বেড়াচ্ছি, এই যে-এই ষে,- 

ও ম1! আশাবতী এখনও এখানে, 
ঘরে যাঁকিনি কি বাছা মোর? 

পৃথথী। জননী এসেছ 1 ব্দায় আমার; 
লয়ে যাও তনয়ার তব, 

থাম আর একবার, 

বিদায় দৃস্কিত। মোর | 
মলিন অধর তব-- 
দিতে বিদায়-চুম্বন, 
অধর আমার কাপে ঘন খন। 

বিদায়-বিদায় 
বাল্যখেলা-সাথী প্রের়সী আমার ! 
কোথায় ঘাতক, হয়েছ প্রস্তত | 

আঁশা। এখনো-- এখনো, করছ অপেক্ষা )-৮ 
গ্র্থাচার্ধ্য তব ঘটিকা 
আছে বাকী কয় পল হ'তে অবসান? 
প্ীদেখঃ দূরে--অতি দ্বরে-- 
আছে কার তীক্ষু€ক্ষু কর খিলোকন, 
'গোধুলি-ধূনরে আখির আসারে। 
দৃষ্টি নাহি চলিছে আমার । 

৬১ 

ওছে। কারু কি নয়ন নাছি! 
তবু মম আখি দেখিতেছে দুরে, 
বহু দুরে-_চক্রপীমা-পারে 
হা হ1--এ আসে--কি যেন আশিছে-- 
আধারে চলিয়া আসে, 
তবু যেন আছে গো আঁকার ) 

কিছু নয়, কিছু নয়--তবু যেন 
আধারে আধার যেন আধারের ছাঁয়া। 

পৃথী। হৃদয়ের মধু ধরায় আধার মোর | 
ভুলাই। হে নায়ক, কি করে ঘাতক? 

ত্বকার্ধ-সাধনে কেন এ বিলম্ব? 
(নায়ক ও ঘাতক অগ্রার হওন ) 

আশা। রছিঙাম ধরে, 
নাছাড়িব পতিরে আম) 
ডক রেরাজার তব। 

কেহ কর সপ্রনাণ, 
অদুরে যে ছায়! আমি দেখি বিছ্যামান, 
নছে সে আামার আশার আশা 1 

কেছ আসেস্পকেছ আসে" 
আশা আমর দিবে বদি বলিদান, 
এই পালিজনে রাখিব ফেড়িয়া নাথে, 
দেখি কেবা কাড়ি লয়? 

ছুলাই। সঞঙ্জোরে বিচ্ছিন্ন কর, 
অরুন্ধতী লয়ে যাঁও কন্তারে জোমার। 
অরু। ওরে একবার লে দেরাজজা। কোথায়? 

রাজ্ববাটাতে তে! তাঁকে খুজে পেলুম না। একবার 
দ্রেখা পেলে আমি তা? পাছটি জড়িয়ে ধ'রে চোখের 
অলে ধুইয়ে দি। 

ভুলাই। বাজার বিচার যা হবার তাই ছবে, 
কান্নার সময় নছে,_- 
কাদিলে ত কিছু নাছি হবে! 
লয়ে যাও। 

আশ! । ওগো দ্রকরে দিও না অমায়। 
ওহে! পৃথীধর গর।ণেশখর !-- 
প্রণয়-তরুঈ শাখা! 

বানুদুটি কোথায় তোমার [সস 
করছ বিস্তার রাখ মোরে। 
ওই দেখ আসে-_” 
এখন ত দরে--তবু কি আনি কে আসে! 
ওরে রে বর্বরদল 
মন্ত্বর-পাথর &,তে কঠিন অস্ত, 
ওরে নরঘান্তী মন্গুয্-পিশ15, 
মুহূর্ত-মুহূর্তস্পমুহূর্তের তরে 



১ 

কর না অপেক্ষা, 
এক শিশ্বাসের দেছ অবকাশ 
আলেস-আসে-মা ভবানী! (মুর্া) 

পণ্ডার। সঙপ্মানে লয়ে যাও বালিকারে, 
করছ চৈতন্ত-সম্প।দন অন্ত স্থবানে। 

পৃথী। ওরে রে ঘাতক! 
তোমার কুঠার-ধারে নাহি হেন ধাঁর, 
তীক্ষধার সাজিবে ঘা গলাতে আমার 
মর্দঘাতী বিদায়ের আঘাত হইতে | 
আয় আয়-_ শীত্ত শীঘ্র কেটে ফেল মোরে) 
সখা দিনকর, 
বাল্যের বান্ধব আমার, 

' চিতা'পরে ফেল ছুটি অশ্রধার। 
(নেপথ্য কোলাহল) 

(কে আসে-কে আলে?) এস--এল। 
জগীশ অগদীশ | 
পর্ববত প্রস্তর চরণে করিয়া ভগ্ন 
তুরঙ্গ আলিছে বেগে । 
আছে--আছে যে অরোহী, 
আছে ধ'রে ঘোটকের গলা) 
নঙ্ে দুর্দিম এ বেগে 
যেতো পড়ে গড়াইয়ে! 
নাগরিকগণ 
গিরিশৃঙ্গ'পরে উড়াইছে উত্তরীয়, 
অন্থারোহী 
দিতেছে উত্তয় আপন উত্তরী মেলি । 
কিন্তু তবু ছিনিতে না চিনিতে পারি, 
পসবেগ-্গমনে 

অশ্বংক্ষ স্গর্শিছে ভূতলে। 
( নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল) 

(সেই--সেই--এসেছে-এসেছে।) 
কেবা এ অশ্বারোচী? 
কার আগমনে উঠে উল্লাসের ধ্বনি | 
তাই কি? না--না--তবু অসন্তব নয়, 
এই যে--এই যে, 
এই দেখি--দেখি--দেঁধি 
নুকাইঙ্গ তুঙ্গের আড়ালে। 
হারে রে জীবন আার কেন আশা তোর | 
না না, যেন নাহি আসে দিনকর) 
অ'ছে বিবাহিতা বনিতা তাহার, 
আছে পুত্র প্রাণের পুতুলি, 
তগবান্ সে যেন না আসে, 
যায় যাক মম গ্রাণ। 

অমুত-গ্রস্থাবলী 

দিনকর। (নেপথ্যে) 
কোথায়! কোথায়! আছে কি! 

(দিনকর অতি বেগে গ্রবেশ করিয়া স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মালপুর্র্বক নিরীক্ষণ) 

ওছে! বেঁচে আছে, বেঁচে আছে, 
গলে নাহি খজ্গ-রেখ! ! 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

( বাতুলের স্তায় হুম্য ও পতন) 
পৃথথী। ভগবান, 

(দিনকরকে ক্রোড়ে লইয়া! ) 
উঠ ভাই মোর, উঠ ধার্দিক দুজন, 
মেল মিক্স পবিত্র নয়ন তব। 
ওছো। মু্ছাগত হায় | 
ঘর্শধারা ঝরিছে ললাঁটে, 
ভিজেছে বসন, 
কালিমা পড়েছে মুখে, 
অত্তি বেগে আগমনে 

ঘন গুরুশ্বাস তরঙ্গ তুলিছে বুকে । 
ভাই ভাই দিনকর। 

হৃদয়ের সঙ্থোদর | 
ডাকে ভব পূর্থীধর, 

ন। দিবে উত্তর তারে? 
কছিবে না প্রবোধ-বচন ? 

দিন। এা- কোথায় আমি! 
প'ড়ে গেছি অশ্ব হতে 
পতন-আঘাতে হয়েছিল সংজ্ঞা লোপ। 
ভার--বড় ভার, তুলিতে না পারি মাথা) 
কি হ'ল কিহ'লআামার। 
দেখেছি ভীষণ শ্বপ্র, 
সব বিশ্হ্ধল--লব ভয়ানক ) 
কি যেন কি হ'ল, ছিল কোথ! গেল, 
কারে করিলাম হত্য। কেবা হত হ'ল; 
এখনে! এখনো দেখি এ মরে-ঞী মরে 
কে ধরে রেখেছে মোরে, 

দয়া কর, দাও ছেড়ে, 
রেখ না রেখ না ধরে, 
ওছো লেমরে সেমরে! 
পৃথ্থীধর সখা মোর, 
আরে রে হুর্বব ভদল দিবি নাক ছেড়ে? 
দেখিবি এ তৃত্রযুগে 
আছে উন্মার্দের বল! 
একি! কে এ! তুমি! তুমি 



কথ। কও, 

কথা কও, গুনি তব কঠম্বর। 
পৃথী। সখা সখা--ভাই-_ভাই | 
দিন। সেই শ্বর--সেই স্বর 

গুনিয়াছি পশেছে হৃদয়ে, 
ওছে। উঠিয়াছে ঝর্চন করিয়ে শির। 
বুঝিয়াছি এ বধ্যমধচ, 
ওই রক্তমাখা! যুপ, 
ওই দুলিছে কুঠার, 
কালরূপী ঘাতক দড়ায়ে ওই; 
আর লে আমার এখনো রয়েছে, 
কেনেযাবে? 

এই ধরিলাম বুকে চেপে, 
রাখিব অন্তরে পুরে । 

পৃথথী। দিনকর, দিনকর, সখা! 
দিন। হাঃ হাঃ হাঃ (হস্ত) 

টপ চুপ 
ওরে আমায় হাসভে দে; 

মুখে নাহি সরে ভাব, 
থাপি হ!পি--হাঁপি, 
পাগল হয়েছি আমি! 
আঁয় আয় পুরিত পৌরুবে 
পবি্র হৃদয়ে তোর 
ধরি চেপে হৃদয় আমার, 
রেখেছি পবিজ্্র তাঁছা, 
ভয় নাই 

এ মিলনে ছেণবে না কলঙ্ক তোরে) 
গাছে ধর্পশ, আছে মান! 

পৃথ্থী। কেন ন'ছি মরণে আমার 
রহছিঙ না এহেন বন্ধুর প্রাণ! 

দিন। পৃথীধর-_কেমন? ্ 
হুইয়াছি উপস্থিত ঠিক সপ্ধিকালে--- 
যেন চুলে ধ'রে ফিরাইতে কালে; 
সভ্য--লত] ভগবান! 
যদি আসিতাম ছুই দণ্ড আগে, 
নাহি হ'ত অনুভৰ 
উৎকট আনন্দের 
এই তীব্রতর জাল1। 
ওছে! কি বিজয়--কি বিজয়, 
দগ্ডারের কিবা পরাঞ্জয় 
ন। পারিবে সখারে বধিতে ! 
কিন্তু সত্য বল মিত্র মোরে, 
সন্দেহ কি হয়েছিল আমার উপর? 

না ৬০ 
ই্যা--ই্য! হয়েছিল, 
বল বল, কিছু না করিব মনে। 

পৃথী। একবার 
যুহর্ডের তরে মাত্র সখা। 

দিন। উঃ, সেই বিশ্বাসঘাতক নফর, 

পৃথীধর, 
লীচমতি ভীল রক্ষিভে আমার প্রাণ 
ঘোটকে আমার করেছিল বধ। 
করিতাম বিনাশ তাহায়। 

কিন্তু 
অকম্মাৎ্ দেখিস অদূরে, 
পথিক অনেক আসে 
চাপি বেগবান্ অশ্খে; 
হতাঁশে হতাশে হয়েজ্ঞানছারা, 

বিকট চীৎকাঁরে 
করিপাম আক্রমণ তারে, 
উন্মতের স্ায় করিছু হুকুম 
ত্যঞ্জিতে পর্্যাণ, 

করিল সে অস্বীকার। 
কিন্তু 
স্বীকার বা অস্বীকার কে মানে তখন? 

কধার্ত শাদিল বথা ধরে ক্ষুদ্র পঞ্জ, 
সেই মত লম্ফ দিয়ে 
আঁকাঁড়য়ে ধরিলাম ক চেপে) 
এইন্সপে পৃথীধর ধরিয়া তাহায় 
"দে ঘোড়া--দে খোড়া--ঘোড়া ভোর” 

করিমন্ু চীৎকার ! 

দণ্ডার। ( অগ্রসর হইয়।) দিনকর ! দিনকর ! 

দিন। এই-_এই আমি, 
চেয়ে দেখ বধ্যমঞ্চপাঁনে, 
দেখ_দেখ ন! আমায়, 
সদর্পে ধাড়ায়ে আছি নিজ সিংজাসনে। 
দেখিতেছ এ উচ্চগিরিএুজ, 
রঞ্জিত হুকেছে যাহ] 
অস্তগাযী তপনের রাগে, 
ও হতে উজ্জল সিংহাসন মোর । 

ওহে গিরি দেখিতেই আমার গৌরব? 

যাইতেছি যম আয় করিবারে, 
রক্তবন্ত্রে সা্জাইয়া অঙ্গ । 
বেঁচে গেছে পুরীধর, 
কি ভয় মরণে আর? 
মরণ ভেো।-৮ 

(নেপথ্যে কোলাহল )--অক্স পৃর্থীধর ! 
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অয় দিনকর! 
এ কি! ছাড়িকে বসতি 
সার] মন্দাবতী আজ চড়েছে পাহাড়ে, 
কোটি কর তুলে দেয় আমারে বিদায় ! 

(নেপথ্যে কোলাহল ) 

(জয় পৃথথীধর, জয় দিনকর, দোহাই বাজার, 
. দোহাই রাআার। ) 

দিন। কোটি কণ্ঠে মন্দাবতী করিছে চীৎকার । 
নেপথ্যে । জয়--জয়--অয় | 
দিন। শোন্ শোন কত জয় জয়। 

কোথায় দণ্ডার? 

' ধরিক়াছ রাঞ্দণ্ড মুকুট মাথায়, 
কিন্ত কবে-__ 
কোন্ দ্রিন ভীবনে তোমার 

হেন অক্কোল্পস শুনিয়াছ কানে? 
কবে এত হা, এত কর, 

করিয়াছে আশিস্ তোমায়? 
পৃ্থী। সখা সী, কর মি স্থির, 

নাহি হও জ্জানহাগ। এ ছেন সময়। 
নেপথ্যে । ভয়--জয়-- এয | 

দিন। শুন আবার-আবাব। 
অধিত্যকায় উপত্যকায় 
হয় প্রতিধ্বনি, 
পাগর-কল্পোল দিয়ে কোল্সাহলে যোগ 

কাপাইছে বন্পুমন্তী। 
বল মোরে বল, শ্বদেশ-বিত্ববী-- 
মাতৃজ্রোহী ক্রীতদাসদল, 
বল, যারে মাতৃভূমি করেছ বিক্রয় 
কোথা লেহ ছৃর্দাস্ত রাঞন্ ? 
দেখিব তারে, 
কেন--কি কারণ আলে নাহ ছেখা? 
কোথায় তোদের প্রভু? 
দণ্ডাবের ক হ'ল এখন? 

দেখিবে না এসে ম?ণ আমার | 
বড় লাধ 

একবার হাপিব তাঁছ!রে দেখে, 
তায পর--তার--হাঃ-চা ছা 

(দগ্ডারের অগ্রসর হওন ও ছদ্খাবেশ পরিত্যাগ ) 

দিন ও পৃর্থী। একিছ'ল] 
দগডার । আশম্চর্য) হছতেছ্ 1--- 

ভাল, ধের্যয ধর ক্মণকাল, 

গুনিব যা! অ।ছে বলিবার তোমাদের। 
আগে বিশেষ আদেশ কিছু 
দিতে হবে অনুচরগণে। 
যাও শীগ্র ছে দুলাই, 
বল গিয়ে রাঞ্জভাটগণে 
ত্বধিতে করিতে সবারে প্রচার) 
উচ্চকঠে জানাইয়] নাগরিক গণে 
পুর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে, 
নগরের 

এক প্রান্ত হ'তে অন্ত প্রাস্তশে:ষ 

করুক ঘে। বণ, 

“দণ্ডার--অত্যাচগী ছুদধিভ্ত দণ্ডার* 
যারে বলিছে সকলে, 
অযাচিত হয়ে 
স্বেচ্ছায় সে দিনকরে দানিল জীবন। 

পৃথী। সেকি-ঝি বলদণ্ডার? 
বল বল পুনবায়।, 

দগডার। সবক্ষমাঁ- লব গম! 

বিনা বাক্যে সব ক্ষমা! 
পৃথী। তগবাঁন ভগবান্ঃ একি শুনি! 

তুমি- তুমি তুমি দিলে দিনকরে প্রাণ ? 
দগ্ডার। শুধু প্রাণ নয়---পুর্ণ স্বাধীনত1। 
পৃথী। মহাত্মা দগ্ডার, 

ছে আমার পাজরাঞ্েখর, 

শুধু প্রাণ নয়-_পূর্ণ-ম্বাধীনত। ! 
করে নতঙ্জান্তু চরণে তোমার, 

খুলি হৃদয়ের সকল দুয়ায়, 
ঢাঁলি শতধারে নয়ন-আধার, 
কথণ%চৎ কৃতজ্ঞতা জানাই তোমায়) 
তুমি রাজা বটে ! 
শুধু পর্রে নছে, মনে। 
সখা--সথ দিনকর ! 
কেন ছেন শরীর নিখর? 

দার । বধর্দদ! তুমি সর্বশক্তিমান, 
এ বিশ্ব-বিজম্-ক্ষমতা তোমার | 
আি হ'তে সেবক তোমার আমি 
ম্খ্ে কর্শে পুজিব তোমায়! 
রাও দিনকর কি হয়েছে? 
কেন হেন ভাব? 
এস নেমে মৃক্থ্যুর আবাস ই'তে, 

সমাদরে মিলাইব 
ছুই আদর্শ-নুহৃদে। 

গূথ্বী। ওহে! দিনকর ভাই! 



৯ 

আদ্শ-বন্ধু 

' দিন। পৃথথীধর এ মহান্-হৃদয় দণ্ড!র | 

] না--না--হ'ল না 

কি বলিব 1--কিছু না বগিতে পারি ) 
ধর পৃথ্বীধর। ধর মোরে, 
না পারি বারিতে, 
অলধাঁরা নয়নে আপনি আাপে। 
ওহছো হ'ল দণ্ডারের জয়-_ 
আমারে কাদালে শেষে। 

দও1৭1 পিনকর! বিজয় তোমার, 
ওয়ী পূৃথীধর, 
মনব-্হৃদয়ে দেখায়েছ 
অমনার শোত]। 

এইঘন্ত নছে শুধু. 
স্বার্থতযাগ শিখিলাম তো দেঁ।ছা দেখে, 
বুঝলাম, ধর্-গোৌরবের কাছে 
অত ছার রাজসিংহাঁপন! 
হেয় কোটি যুকুটের মান! 
স।শয় মহাগাণ 

নাছি ভাঁৰ মন্দাবতী হেতু, 
শ্বদেশরক্ষার হেতু 
দুঢমল এক ভ্রন, 

প্রধানের বড় প্রয়োক্জন। 
সভাতপ্ে হইলে বিতও্ডা 
রাজদও দেখায়ে পে করিবে বারণ! 
শামমাত্র রব আ।ম রাজ, 

হৃদয়ের এক্ত দিয়ে সেবিব স্বদেশে, 
অসি হাতে হ'লে প্রয়োজন। 
প্রঞ্ণার কারণ নিত্য-কার্ধ্য নির্ধারণ 
পর্বের মতন করিযে সকলে) 
দিনকর! 

তুমি হবে আমার দক্ষিণ"কর 
এল দিনকর, 

হও ন্খী বন্ধুর ভুখেতে । 
[দণ। রাজন, হারিয়াছি আমি, 

দিনকরে করিয়াছ পরাজয় । 
থুথী। আশ্চর্য্য চরিত্র ! 

(নেপথ্যে জঅয়ধধাণি ) 

অয় মহারাজ দগ্ডারের জয়! 
রওার। বল অপূর্ব পরিবর্তন | 

আহা! আহা! আবার ছুটিয়া আসে বালা, 
ছকুমার মুখটাদ 
কেদে কেঁদে হয়েছে মলিন। 

(৮ ৬৪ 

(অশাবজাঁর প্রবেশ) 

আশা ও পূর্থীধর-ও আনার পৃর্থীধ ! 
পৃর্থী | আশাবতি, প্রি্নতমে ! 
আশা। নাখ-্পতিস্পশ্বামী-- প্রাণের | 
পৃর্থী। শুনেছ সকল? 
আশ] শুনি নাই? 

নগরেতে নাই অন্য রব, 
আনন্দে নাচিছে সব_. 
খালি অয় জয়! 
আদর্শ বদুত্ব, 
হৃদয়ের প্রেম নুতন বল 
দয়া ধন্মু কৃতজ্ঞতা, 

ওই কথা লকলের মুখে 
রাজগুণ-গান সনে। 
হেরান্ মহাত্ন্। 
দিয়ে এক প্রাণরান 
করিক্াছ বনু প্রাণ রক্ষা । 
ক্ষদ্রমতি দীন! হীন! প্রজা 
করিতেছে নমস্কার, কর আশীর্বব!দ। 

দিন। নিরাশ জীবন পুনঃ পেকে, 
উঠেছিল 

মস্তিফ্ষে আমার প্রবল ঝটিক!, 
অকল্মাৎ হয়ে আম্চধ) অবাক, 

বুঝি নাই 
কত দুখের সাগর উঠিল উথলি, 
ক্মিজেন যবে মোরে রাজা] 
(কন্ত এবে আনন্দের আত, 
অতল গতীর ছুকুপ প্লাবন কৰি 
ছুটিছে হৃদয়ে মোক । 

( লটুকার প্রবেশ) 

লট্কা। পসর্দার--সর্দার-বাজ্সা | মার মার, 
খুন কম মোকে, তখন পাহাড়থে গিরাতে গিছিলি 
হানি কধিয়েছিলো, আর কাদবে না, ভেইয়! 
কাদে, মা কাদে, হামি তা দেখতে পার্বে না, 
লিয়ে এসেছে মায়, খুন কর মোকে, এ এসেছে 
ভার! । 

(হিরণুয়ী ও অংশ্রর প্রবেশ ) 

ছিরণ। প্রাণনাথ ! সত্যকি যা জনরব ? 
রাজা করেছেন ক্ষমা ! 
অভাগীর লীথর সিন্দুর 
রয়ে গেছে ঘুচিতে ঘুচিতে | 
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দিন। যেরাখে সিন্দুর তোমার, 
নমস্কার কর তারে 

মন্বাবতী-রাঁজ উনি, 

নছে শৌর্ষেয বা সম্পদে, হৃদয়-গৌরবে। 
দিনকর আগে আর 
কার কাছে নোয়ায়নি শির। 

হিরণ। পতি পাইলে জীবন, 

কি হয় সতীর প্রাণ বুঝ কি রান? 
সেই গ্রাণ- 
হয় নত জীবন-দাতার পায়। 
অংশু।| বাবা, বাবা! তোমায় কে মেরে 

ফেল্ছিল না? তাহলে নাকি তুমি আর আস্তে 
না, কোলে নিতে পা? আমি তাহ'লে কার সঙ্গে 

বসে খেতুম? 
দিল। বাবা, বাবা, কোঁথ| যাৰ আমি, এই 

যে, এস না কোলে। 
লটুক1। রাজ্জা, মার মার-হ্থামায় খুন কর, 

এতো পাহাড় না ফেলিয়ে দিবি, প্র একটা খাণ্ড 

ঝুলছে, মার বুকে । 
দিন। কট্কী! অংশ্ত ছোট, তুমি আমার 

বড় ছেলে, বন্ধুর প্রাপের আশঙ্কায় উন্মত্ত ছয়ে কি 

করেছিলুম, কিছু মনে কার না। 
হিরণ। আশাবতী বোন্টি আমান, 

তব পতিভকিগুণে, 
নিঃস্বার্থ মত্তে তার, 
আজি রহিন্ু সধব! আমি। 
দুঃখিনী ভগিনী তোর কিবা দিবে আর ! 
জীবনের পারিঞাত অংশু মোর, 
সেই অংশু আজি হতে তোর। 
যাও বাবা মাপামার কোলে। 

আশা। বল মা-মিতে মা, 
কোলে নিব তবে। 

অংণ্ড। ম;-_মা সীতে ম1-- 

দিন। সত] বটে সত্য বলিয়াছে শি, 

সীত। লম সতী আশাবতী। 
কিন্তু হও কমলা সমান সুখী ! 

পৃর্থী। দেখ আশাবতা অংশ হয়েছে তোমার | 

দার । অংশ আমার ।-- 

জান দিনকর, 
আছে একমাজ্ শিশুকন্ত। মোর 

জাগে যুদ্ধকার্ধা, রাজনীতি 
শিখাযে অংশুরে, 

যথাকালে-- 

দিব পরিপয় কন্ঠা সনে মোর । 
মন্দাবতী-সিংহাসনে 

তবিঘ্যতে পুক্জ তব লইবে আঁসন। 
আশাবতী, নাহিক জনক তব, 

কিন্ত জান তো বাঁকা হয় সকলের পিতাঃ 

সেই সম্বদ্ধের বলে" 
আজি আমি লম্প্রনান করিব তোমায়। 

দিনকর, পূর্ীধর | 
পৃথিবীর সার পুরস্কার 
দিলে মোরে ছুই জনে। 
দেখে নিঃস্বার্থ মহত্ব, আদর্শ বন্ধুত্ব, 

দেখে কোমাদের সত্যের আলোক 

পারি যেন চলিবারে আমি -" 

পুষ্পমন্্ পুণ্যপথে ' 
(লকলের জক্ধবনি) 

সকলে। অয় মারা দণ্ডারের ভয় ! 

আয় ধন্মের জয়! 

জয় বন্ধুত্বের অয় 

নাগন্গিকগণ গীতি। 

মরি মরি কে মুগ্ালে কে যুছালে আধিধারা। 

বিষাদ-পাথার মি তুলিল সুধার ঝারা। 

নিয়ে পরের বাথ প্রাণটি পেতে, 

আহা কে গেল রে ল্ুখে মেতে, 

ঞেখে প্রেমের মন, প্রেমিক-গ্রাণ, 

কে হ'লরে আত্মহারা । 
নখ নাচিয়ে বেড়ীয়। 

সুখ লতাম্ন পাতায়, 

স্থখগমীএণ বয়, 
ধরা করে মাতুয়ারা। 

সখা সখা সবে সুখী ছার খোলে কারা ॥ 

ববনিকা-পতন 
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অব্ল1িতহ 

ছরদমপিংহ 

পেমটাদ 

দৈত্য । 

(িনকড়ি 

অত 

তড়িতানুনগী 

সোনাপ্ী 

পৃঞ্চরৎএর পাত্র-পাত্রীগণ 

৫ রঃ পাহাড় দ্বীপের ঝাজা। 

ঠ টি প্রতিবেশী জন) বাছে)র অধপতি! 

্ ওজর । 

& ০৪ ৪৪ € তা ॥ 

৮ কাফার ভূৃতা | 

"11স্যদ৭। 

০.০ 

স্্া 

দি দহ অব্লা(সংহে॥ পানী (যাদুকর) 
৪ ডি তড়িতাঁর সখা । 

অগ্ররাগণ, সখীগণ, মত্ম্তকুমারী। 



রি 

যাদ্রকরী 
ও সী ০০ 

ভর ক্যা তেছারি পিয়ারী 

প্রস্তাবনা জগ্মর |--- 

ধবাছ। ফান রছেঙ্রেজ্ঞানি চজ্দলোক ূ 
ছাতিপর ছাতি মিলায়েলে 

অগ্সঃ্ ও প্গ্চারী। অঁঁখোপর আখ । 
পঙ্থীসে উড়ালেওয়েক্ে ( গীত) 

হব্গুলূসে হাওয়া তেরি লিয়ে ॥ অগ্সর 1__ উভয়ে ।__ 
বোলো ন্গালপরী, "জো! ছুনিয়! পর উড় চলেন, 
বোলে! লালপরা। ৮লো! ছুশিয়া পর উড় চলে, 

ক্যাক্ধসে কোন্ খেল্মে ও মি পিক্ারী, মেরি পিয়াঁরী, 
'্বাভু বাঁ গুজারি ॥ মোর জানকি পিষ়ারী, অগ্পরী ।-_ 

মেরি দিলকি পিয়ারী, 
আরে ওস্তাদ হায় তু মেরি কপিজা কি পিয়ারী ॥ 

তুসে হাম কেয়া বাতাই। ০2 
কোঁন এলেম না মালুম 

তূমছে তূসে ক্যা ছিপাই। বা প্রথম অন্ধ 
টাদ ছোড়।ক চল্ তব 4 
দুনিয়া পর উতভারি। 52 
দুণিয়!ক্য। দগ্ভর তৃ্হে কক্ষ। 
শা রা রঃ ৫ | এ (রা! অবলা'সংছ ও রাহী তড়িতার প্রবেশ) 

এক পাহাড় টাপুকে রাণী অবলা, বলি প্রিয়ে! 
চেলা বশায়া কালাদেও তঁড়তা। কি বল্ছো রাঞা? 

কিয়া মেহ্রবণী॥ অবল]। বলিও প্রিয়ে। 
ছলা ছিনালী ভাঙা শিখা তড়িতা। ভাল জালাতন করেছ, দিন নেই 
হ্যায় যোড়ি দেখা নেছি। রাত নেই, হরঘট় পরিয়ে প্রিয়ে প্রিকে। 
খসমকে চলম পর চাঁল'ওয়ে অবলা। বপি প্রিয়, ওহে প্রিষে, প্রিয়ে হে। 

গোলামসে আশনাই ॥ তড়িতা। কি ভকুম? 
অশ্গনী |. অবলা। এই বুঝি উত্তর? 

ছুনিয়াক! হাওয়। কড়া হ্যায় তড়িতা। উত্তর নয় তোকি। 
হয়া ক্যায়সে যাযু্ি মযাঞ। অবলা । তা নয়_-এই কি প্রেমের উত্তর? 
খাস না বহতি, কাচোরি কসতি, তড়িতা। ,ভোমার প্রেমের মতন আমার চমকৃতি আপ তাপকি রোশনাই॥ প্রেমে অত উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম নেই। 



৪ ভামুত গ্রন্থাবঙগী' 

অবলা। ভে মনেঁমোছিনি। তা নয়। আমি 

অমন দিঠে কড়া রকম গল! কীাপিয়ে গ্রিয়ে হালে 
ভকএুম, তোনাকেও একটু মিকি জরে ভ্যগিসা 
গোছের উত্তর দিতে ছয়, বলতে ৪ আঁবনধিক-- 

তউতা । তা হ্বৌক, ভোনার জীবনেই 

ধিক । 
অবলা । আহা, ব্যাকততণট। বুঝলে নাঃ 

জীঁবনা--ডিল.ধিক, আখলাক? ভাল 
ল ঠাপের | 

তড়িতা। আমার গ্রাণথানা কি ছুধের কড়া 

খে, প্রেম ঘটে জাচে তুমি ভার উপর পর পড়ে 
খাছ । 

অবল]। মরি মরি জীবনমন়ি। তাত আমার 
দুধর বড়াই বটে? জমগকালে বদি আফিং থ এ, 
তা” হালে 'ভীখাক ভবস। তেই 

ভাড়া । অছারাজ ! 

পী হ্য় ঠ 

০০১১2 
কাঠা? 
পুঞ ঃ 

তূঙ্গি তো খুব বণিক । 

হব 1 গিয়ে, ভমও ৬1 খুখ হজিযত ধাঁ 

চিনে ফেলেছ।। আচ্ছা প্রিয় তান লন্ত্য আমায় 

ভাজাবাল ? 

ভড়ি হ্াা। তোমার আ1৯ট' কি ? 

অংলা; আমা; আচল যদি জিজ্ঞ।দ কো, 
ত;₹79 কমি তম তমার জা 85 শু, কুশন |? 

তিতা ভদঙ্থর-তয়ঙ্ক 2 খুব ভঙ্বন্ধর | 

আখলা। আচ, ক তি জীন % 

ভণ্ড! | গঞ্জে মেপে বেদি লাজ চর 

ভত [সতের পে| ছাতে পাকে! 

স্থল) টিক ঠিক, তা কি জাল, 
'াময় ৩5 না বেশে 

ভড়িত | “কন 

অ.লা। এট যে ্ ি ॥ কত 
জড়িতা। হা ই), ৬1 বটে, 

পবা! তা দেখ, পা তমা খুব ভাঁগ- 

বাপি । 
ভড়িত' | 

অংলা। ই 

গাছে! 
তঁড়তা। কেন ব্গ ; 
অবলা! কি ভান 

শাস্জেজ হাব, 

থক পার না! 

4: 

1৮০ দিয়েছি। 

সতা--এত অন্গ্রছ? 

তা অনথগ্রহ তোমার উপর খব 

টে বা হত্রম রঙ লোক, 

অন্য জম্ম বত তগন্তা কহে ভবে জীঙগোকে আম", 
দেয় মৃতন বঢ শোকের পায়ে যাগ! পায়? তা 

অংমরা যদি তাদের একটু গগুগ্রছ না করুবো, একটু 
জীবন যৌবন গন! খাপহাওা! না দিব, তা হলে 
তারা যে ধনের দুঃখে অভিমানতরে জগৎ- 

সংসারকে তুচ্ছ করে একাকিনী বি্ষাদিনী পাগ- 

লিনী পায় ঠিক ছুপুরে গাড়ী ডাকয়ে। চিড়িয়াখানা 
দেখতে ঢলে যেতে পারে 

তণ্ডত)। এ বড় অন্যায় বটে, 
ভাত প্ি-জ থাকতে মেয়্মান্ুষের খামকা 
কট করে চিগ্ডিয়াখা লা দেখতে যাওয়া কেন? 

ঘর এমন অল” 

রাজ 

অথলা। ও রা আমার মতন ছান্দর 

পুন জন্ ভুমি শু 2 দেখেছি 

ত'ড়তা। ডা রর জন পোব। আমার 

ক!ছে নিয়ে এস ন। কোথা থেকে দেখবো 

বল? 
বল]! 

৬ 

যা& ? 

ভণ্ড! 
৮ 

কথ! ব্ল্চ্চি । 
ভড়িত্ত11 কথাও কথা কি? মি কিন না, 

এরাকেো ব্ধিধা শিবা £ননধ? 

অল]; দিক ঠিক, ওটা শ্ঃণ 

অংচ্ছা প্রিয় আমি যদি মওরে 

শি) টিন পাও টি, 
বাল, বাগ ফর কেন? একটা 

হিল না) তবে 

ব্লখে। নস্কেদন? 

জড়িকা! শ,শসথা, ছীবনগখা, অভাগিনীর 
2 বরা টপ ৃ | ০3878 
সতিদ্ত! তুম দরুবে টার কথা মুখে আনলে! 

ভালবাসা? এরই বুঝ প্রণয় * এই কি 
(7 পতিত ফল 1 ছি ভি, তু কি আন ন! 

যে, জেরিন আনি অভ ৪ খরচ কাছে হীরের 
চক্রছাথ গাড়জেছি ? জদ-শর্কাধ | তুমি পটপে!ৎ, 
পাট কল্প আ, অর তা পুতে পাবনা ছে 
অবশার গত্তি। আন তে আম ইতি কত ৮ মাহ 
ভ।ওখা লি হর শিদায় ফুৎকাব দিলে আর কি 

32 
৫ পু. ৭! 

আম 

? 

(মি ঈডল দিয় খুঁড়ে ছে খে খেতে পাগ 1 

ধলা । স্থিগ ছওস্থির হও, বুকের পাঁজর 
নি ও:, এভ' দশে বুঝলুম যে, 

তটি যথার্থ প্লাস । ৩৫, কমি কি হা 

পুষ্ট তি পা এমন আদর্শ মভীর মনে কষ্ট 

দিচ্ছি! নাশিয়ে ভুমি শিশ্চি্ত হও, আম মর্বো 
ক 

রন (--দশৃস্ত 

য় 

তড়িতা | ঠিক বলছে? 
জ্বল মাইরি-কে'ন্ শালা ভাঁড়ায়। 
তড়িতা। বল, জর-িকাঁরে মর্বে শা? 
অবলা । না! 
ভড়িভ:। ওগাউঠায়ও লয়? 
অবলা! কথনই না। বল কি প্রিয়ে, ভূমি 

চক্্রহার প্রূতে পাবে না, ইলিশ মাছ খেতে পাবে 



দি 
যাডুকরী ্ ৫ 

সব কথ! মনে কারে কিআর আমি মর্তে 

তুড়িতা। 

ত্াবঙা। কিপে? 
স্ড়িতা। ভোমলা পূরুষ জাতি, জোমাদের 

হিল কচি? ক্যোযড। শঠ নট বঞ্চক তঞ্চক, বা 
কার ফকি পিয়ে ডায়েবিটিড কারে বস্থে | 

সি রা চ্য়, 
মবুষো লা, মিটি খওয়া জগ 

ক বা, খড় চিনি মিছরখ বাতাস সানদশ বন 
্ ক জুট 14 লা. 

যায় 

মাকে আন, 
ডি | 

লা, শামার ভন্ম হচ্ছে” তি মনুবে। 

আনো | জোশ 

1 আজি 

(হাল গাধার কেও নয? 

সভবুও আমি মর্শ লা 

বি ধর য'দ শীট জনে উদ্চে!গ 
করে তাত, তিন চারি জন বড় বড় ভাক্ত!র আনে, 

» ভাবছ কি? কথা কও নাতে? 
11 ভা চাল লিফপায় 7 বড় শত সমুহ, 

েয়শি, ভা শোর এ ফলে দেখি, তোমার 

(খের অনুরোধে সৃমতক এ্রুক রকম বুঝি, য় স্ুঝিয়ে 
13 করত লে কসম, [বস্ত এ ডাতা!বের 

বদ? য' বলছো, তীর! আদ্র লেক।টাকা খেয়ে 
চু 

তচর্দ কাছে 

বা 

কাড়ি দখছি ভি মরে 1 
এ) কিন্তু অঙ্গে বাজ! 

হম ছে র্গখশ, কখন 

চি 

তবে? তাহলে 

০ টন 5 টা € কির নু সম দু ৬৬ 

তাও, তা শা সণ কছু আবস্তীক নাহ, 
আঅংমার ঘন স্তেধ লা পেখানে শুনেছি, অনেক 
বক্স ধাপ 
একেই: 
নাই 
এড | শা, আত যান] জনে যদি থাকতে 
র. স্তীত্বের মরহুম দেখাবার জগ আমকে এ 

প্ পাথমীতে একামউ ষর্দি থাকতে হয়, তা ভুলে হে 

আচে, আযার এক কম চলে 

তোমার কষ্ট কারে সঙ্গে যাবার প্রায়োক্দন 

অদূষধন্পীভ, ছে ক্যাম্রতুন্ায়। ছে অদলমাহন। হে নট- 

খর ছে নধুহধনত হে অযোগ রি তোমা 
যাস যাআছ। শ্বাহার শামে লেখাপড়া কগনে 

দয যাও 1 জোমাদরি তো এস্তাশাদি চয়নি, মি 
গারুণ বৈষব্যধন্্রণ! অহা কত্তে সেই ব্ষিয-লম্পত্তি 
পজ-পৌঁজ।'দক্রমে জোগতদখল করিতে গনিব। 

অবঙ্গা। 'দধ--দেখ- জগত দেখ সভা স্ত্রীর 
সাধ্য কাছ ৫1 দেখ তাস আত্ম-২সঞ্জন, উঃ! 
পুর্বাগ্ুনোহ কত সি সতত ৭ খঃ খঃ ওমা ওমা 
€১ ওঃ ও: ওঃ ওঃ (টিম লাগার স্তায়) উঃ, কি যষ 
ব্ষমই লাগলো গো উঃ উঃ! 

তড়িতা। ও মা, কি সর্বনাশ হলো গো?) 
ও?গা, শুমেছি যে গে, বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ 
মার! যায় গে?! ওগো, অধীরার কি কে 

গ্রেজে গো? সবে মাজ যে এই লেখা পড়া ক'রে 

দিবার কথ:টা হস্ডিল গে]! 
অ.লা। খ:ঃখঃ ভর নেই, ভয় নেই। 
তঁড়তা। ভরলাষ্ট বাকি গো! ওরে, কে 

আছি, ওরে সব], এই প্রাণপখী লোগ, আঅল্দ 
[ইয়া আও, রাজাকে দেখো, পাজ্ঞ] জে আও, 
পনি ছিটাও, পাট করো, আমি কাপড় কেছে 
অলি | 

| গুস্থান। 

( সোনালার প্রবেশ) 

সোনা । একি একি] রাঁজার যে ব্ষ্ম 

লেগে, এড বুঝি গেল গো গেল মহানাঘ! 

মারা | হুকুম ভ:ক, আনি রাজমাথায় চপেটা- 

থাভ করি, “ঈলেো ধ্যিম সার্ষে না। 
(কাধিতে কাঁপিতে ) নিয়ম নেই, অবলা 

বে-অ।ইন রা থাবড়া মের শা! 
সোনা! আর মহারাজ, আপণি হুকুম 

দিলেই আইন তবে। 

জব! / বেদত্বর, আগে কে!তোজ্জালের 

কাছে দরখাস্ত কর়। 
সোনা 1 তার পর 
অবলা। সেপেস্কাঃকে জানাবে। 

শোনা । সে বুঝি সেরেভাদারকে বলবে? 

অপলা। ই, লেরেস্তাদায ঘুদপীকে খবর 

দেখে। 

সোনা । আর মুদ্দী গিয়ে উদ্জীরকে এত্েলা 

দেবে। 
অবলা) ইহা, ভার পর আমার খথন অব্লগ 

হবে উ:, গেলুম গেলতলুষম গো, বখন অবসর 

হবে 

সোনা। তখন মাথায় থাবড়ার হঞুম পেতে, 

আপাঙভঃ যে একেবারে অবলর হচ্ছেঃ এখন তো 

বাচ। 

( মাথায় চপ্টোঘাত ও ফুৎবার দেওন।) 

অবলা । ও£ ওঃ! বীচনুম, কে ও? সখা 

সোনালী? ওঃ! তুমি আগ আনার প্রাণ দান 

কল্পে! যদিও রাজমাথায় চপেটাধাতের আন্ত 



৬ 

তোঁষাঁর অবশ্য ফস] হবে, কিন্ত বেশ জেনো, 

তোমার কাছে আমি জমোর মতন কৃতজ্ঞ 

রইলুম। 
সোনা । মহারাজ | একেই বলে রান্দদয়া। 

রাজকুতক্তার পরিশোধ আর আমি কি দিবঃ কিন্ত 

দেখে নেবেন-ম'লে আর আমি এক দণ্ডও 

বাচবো পা] 

অবলা |, উত। সৌনাদী, কি বিষমই লেগে- 

ছিল, মদ্দি মরে ফেড়ুম, তা হপে কি হতো? 

সোঁনাী। সর্বনাশ হত, আর কি হতো! 

আমাদের পাচ বছরের ম।ভিন!-পতর পড়ে রজেছে, 

বিষয় কোর্ট -অফ-ওয়ার্ডে যেতো । 

অবতা। বলি, তা নয়--তা নয়-আমার কি 

হতো? 
পোঁনা। ভা শ্রান্ধপরত/ একক রক হতে, 

রাণীমার ধর্খে কর্খে মতি আছে, যোড়শ টৌড়শ 

কতেন; জনেক বাঁয়ন-পর্তিতকে আশা দিয়ে 

রেখেছেন” .ষ, রাজার শাদ্ধে রূপোর ড়া গাড়, 

দিয়ে বিদায় কর্বেন। 
অবলা। এঢা1 রাণী কি আমি বেঁচে থাকতে 

থাকৃতেই আমার শ্রাদ্ধের কথ -টথা বলেন ন কি! 

লোনা । ভা বলেন বৈকি; মিছে কথা 

বলৃবো না অন্ত দোষ যাই থাক, রাণী ঠাকৃরুণ 

আঘুদে আহলাদে আছেন। বলেছেন, তিনি চার 

দল কীর্ভন আন্বেন, বামুনডোঁজনের দিন পাটা- 

টাটা ববৃবেন, আর নিয়মভল্গের দিন লখের যাত্রা 

দিবেন। 

অবলী। আঁছা, পতিপ্রাণ। এখন থেকেই 

আমার ভবিষ্যৎ তাঁবছেল। সোনালী! আমার 

শান্ধে এত ঘটা চবে, আর আমি কিছুই দেংত 

পাব ন।! আমি যে যাত্র' শুনৃতে কড় ভালবালি। 

সোনা । আপনি গঙাযান্রোই শুন যাবেন, 

সথের যাক্রাটা আপনার ব্দলে শখর একাই 

শুনবে । 
অবলা |! শহ্বর1--কোন্ প্র? 

সোনা । আপনার সখের কাফার চাকর, 

তখন সেই একরকম খোলাখু'ল রাজা হয়ে বস্বে 

কি না। 
অবলা। কেন, সে রাজা ছবে কিলে? 

সোনা । রাণীর কা'কে কাজা বলে? 

অবল।| কেল, রাণীর পিকে । 

লোনা; তাহলেসে রাছা ন4 হোক্-উপ- 

রাজা হলো শা? 

অমৃতগগ্রন্থাবলী 

অবলা । তবে রে হারামজাদী, আমার সঙ্গে 

ঠাট।| কোতোঁগাল, বোতোয়াল, এখনই এ 

পাগী্সীর মুগ্ডচ্ছেদ ক'রে এর মাথায় ঘোল ০০৭ 

বনবাধ দিয়ে আয়। 

পোনা । ভা বৈকি! শম্বর আপনার মাথায় 

হাত বুলুলে, আপনার তো! একটা কিছু করা চাই, 

অর মাথায়ই ঘোল ঢানুন। 
অংলা। দেখ. হাকালী রাখ, ক্গুট ক'রে 

ব্লু । 

সোনা । আমি আরকস্পষ্ট ক'রে বলবো কি, 

রাজ শুদ্ধ স্পষ্ট চোঁখে চেয়ে দেখছে যে, বাণী 

শহ্বরকে স্বর করেছেন। 
অথলা। এ ঝাণী।-আমার প্রিয়তমে সেই 

বাদীর বেটাকে -ক, আমি তো কিছু দেখিনে। 

সোনা । তা আপনি কেন, কেউই দেখতে পায় 

না,ও কাঁজের মজই ওই, দব্দার চক্ষে পড়ে 

_ কেবল যার বুকের উপর ভাতের হাড়ী ওলে, 

সেই কাঁণা হয়ে থাকে) তার উপর আমাদের 

রাণী ঠাকুরুণ যে যাছু শিখেছেন 

অবল]। যাছুকি? 

সোণা। তা বুঝি আনেন না, ওর একটা 

পোষা দতিযি আছেঃ তার নাম কালাদেও, হে 

রাণীকে কত মন্ত্র শিখিয়েছে ; উদি মনে কষ্জে 

এ:নই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পায়েন। পাখীকে 

মানুষ করে পারেন) মানুষকে -এই তার সাঙ্গ) 

দেখুন আপনাকেই তে! তেড়া করে 

রেখেছেন । 
অবলা। ভেড়া | কৈ-_না না, কৈ আমার 

ভো! শিং বোরোয়ন। 

দোনা। শিং ভিতরে ভিতরে 

মাথায় হাত দিয়ে দেখলে কি হবে? 
শবলাঁ। তুই মিছে কথা বলছিস) আম 

রাজ নুন্দ্র যুলা পুরুষ এত ভাঙ্বালি, আঁমায় 

ছেড়ে অমন মুন্দরী রাণা-_ভিনি কি সেই কালে 

বর্কশ কৌকড়া-চালা কাফরি গোলামাক গোলামকে 

ছুঁতে যেতে পাগেন? 

পোনা ।. মছারাঞ্,। আপনি সে দিল 

বামূন্ঠাকুরূককে পচা মাঁছ চচ্চণ্ড রশাধতে হুকুম 

দিয়েছিলেন মনে পড়ে? এত দেশ থাকতে আপণি 

রাঞ্জা লোক-_ এ লখ হয়েছিল কেন? 

অবঙগা। কি জান, বড় বড় টাটকা মাছ তে! 

কোই খাওয়া যায, একদিন সখ হ'ল, মুখটা বদ্ঙ্গে 

দেখি। 

লা, 

গিয়েছে, 



বাহুকর। 

সোনা । তা হোলে কি রাণীর যুখ্ট। বদলাবার 
দখ হয় না? তাঁর উপর প্রেমের খেজাই একটু 
উদ্টে! গোছের! 
অবলা! দেখ, যদ তোর কথ] মিথ্যে হয়, 

গর্দীন নেব। 

সোনা; মন্থারাঙ, তবে লোকে যা কথায় 

বঙ্গে, প্যাঁর মাথার উপর মাথ! আছে, সেই রাজা- 
রাজড়ার সঙ্গে দীড়িক়ে কথা কয়” সে কথা সত্য? 

অব্লা। কেন? 

গোনা । এই দেখুন না-একবার আপনার 
গাঞ্চমাথায় থাঁবড়া মেরে বিষম কাটিয়ে আমার 
কাসা হজ্জে গেল, জ্ঞার উপর মাঝে একব!র যুগ্চ্ছেদ 
হয়ে গেছে, সেই মাথায় ঘোলও ঢটেলেছেন, এখন 
আবার গর্দান! দেবার ভয় দেখাচ্ছেন ; না মহারাজ, 
কিছু »য়-আমি সব মিছে কথা বঙেছি। ঝাণী 
আপনার সতী ছগ্টী সপনথা, তিনি আপনা চোখে 
নিছাল মন্ত্র পড়েন না, শন্বর কাফি »লে কেউ তায 
ভালবাশাঁর শোক নেই, তাঁর সঙ্গে বাগানে দেখা 
করেন না, তাকে আপনার খাবার অন্ধোক ভাগ 
দেন শা, তাকে লোনা হীরে পরান না, আবার তার 

কাছে মাঝে মাঝে যুখঝামটাও খান ন। 
অবলা? তুই দেখাতে পারিস? 
পোনা । আপনার মাথায় ছুটে। চোনি আছ, 

বাড়ার পাশে বাগান আছে) গাণাও আছেন। শব্ঘরও 

আছে, ইচ্ছা কঞ্জেই দেখতে পারেন, আর অভট। 

ও ্বাকার নম! করেন, বাপ হাজির আছে, 

গর্দীনা'টা লিঙ্টে মুব হাত ধুয়ে শিশ্চিন্ত হয়ে পুন । 

জট তো, কে ফোথাযাক বলে, বড গ্গোকের ছোট 

কারে কি ভা দেখা উচিত? 

বলা | আঠা, আম এখনহ বাগালে যাচ্ছ, 

বদ কিছু দখি, তা হালে সেউবাপেই ভুলের), 
অঃ ত: না হলে ডাপকুক্তো দিয়ে তোকে 
নওয়াব । 

চাল] 1 ভি! 

একটু সবধানে 

মত বুড়কি 

সি 
(শঞডে 

থাওয়াকেল। (মাগদাথ যা কঙছেল। 
দুবেশ | আপতাদ কাণী মল 

কলা নয়, তাকে জা কতে 1গয়ে শেষে 
না কা হন। 

অপসা1। আমি গাজা 
আথগ ঝি করে? দেধহি- 

পাজা! কাত সাধ্য 

| প্রশ্থান। 

(পানা । অনেক দিন চেপে চগে চবকেছি। 
1 পাম না) চক্ষে উপগ্ নিত্য নত একাও 

অ? দেখা যায় লা) তার উপর আগে ধাংরাণী 

ভু এ এরি 

আমাকে একটু ভরম লরম কত্তেন, পুরান গহনাখান। 
কাপড়খানাও দিতেন, এখন এই যা শিখে অবধি 
মুখের নিষ্ট কথাটুকুও গেছে। কি কচি ধাপ? এমন 
সুৃপ্বর খ্বামী- কত তপন্তা ক'রে মেলে। আমরা এক 

দিন পেলে ঝোত্তে যাই; এমন সোনার পুরুষ, 
রাজোর রাজা--তাকে ছেড়ে কি না কালো কাঁফরি 

গোপাম--ছি ছিছিছি ছি, আরে ছি--ও গ্রোষের 
গতঙুই উন্টো ।দকে। 

(গীত ) 

পীগিভে (বগ্গীতে মন্রে ওগো মন। 
কামিনী কুরূপে ভঙ্জে থাকৃতে পতি মর্দনমে।হন । 

ঢোলে ধ্োলে কমল কাশ, 
কে।লে ভে।লে কাল অল, 

াঁজে কালা রবি-ছিংষ আস্ত।চলে পড়ে ডল) 

ভোর মন মননী ছি ন!লপ! 
ভেলাতে হাগাল রতন। 

যার ঘরে ধকে না ননা ছানা, 
লুকে খীয় সে ১ ডে চান, 

নুষ কাণ। হাস দে জানি), 
পরেমেছে হলে অগান। 

বর পয, রোজার) 

দ্বিভায় পছ) 

কি 

২42 

€ এছ অবলাসিংহর গীবেশ ) 

অহ) 1 বীদ ও বেটার 

"আমার টা 

নিছলি দে আমার খে, 
ফের ও মন পথে পথে 

£াডহাবাতে বলার ব্টোর সাথে। 

শ্রত্ এসেছি মাখা থেকে, 
এইজুম এই আড়ি গেতে। 

( অস্তুবংলে অবান্থ 

সথ। 

বো খে, 

তি) 

( শখ বর প্রবেশ) 

যুড তেগে পডেছে,প়বে না? তাখি কচুবলের 
কালাটাদ, কাংফাস আমার চমের ফাদ। এই 

সোনা শাতা বস আমায় কাতলা, আগে 

কাজেই তো ভাল । কারোর [চয়ে কি রং আছে 
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বারমাপ বাবছার কর, ময়লা হুখার তয় নেই) আর 
তোমার শাদাই বল, গে।ল!পই বল, চম্পাহ শপ - 

টাটকা টকা, হাত ন| দিতেই দ| দাগ ধরেছে রং 
মেড়ো পাড় আসছে। আমার এই যা ৭২৩ 

পাকা রং, একবার চেপে বুকুব দিলেই ঝা চকচক 
ক'রে ওঠে ভাহ ভে। মেয়েখানুষয কালো 2ং খে 
ভালবাদে। সীলাগা কাপড় পরে, কপালে কাগো! 

টিপ কাটে, (খে কালো কাল (দয়, ঈতে কালো 
মশি লাগায়, হাতে কলে চুড়ার বাহার মাঞ্জে। 
কালো চুলেক গরব করে, অলোক মেখে চুপ কালো! 

করে, আয কালো ভারা নয়ন ঠারে! বাবা 

কালো! কামো-কালো _ছশয়া অ লে! ইস্, 
আজ এখ০ও আসছে ৮1 1--এই রাজা বেটা বুঝ 

ধরে বেখেছে। আজ ছা এবটু খেপিযে নিচ্ছি। 
মলে করে খুঝি-অঠাম চাকগ এলে একেবারে 
পায়ের ওতো ইয়ে থাকখো? 

(ত৬তার প্রবেশ) 

ভডিত।। এ যে, বলি, এসেছ? 
শহর যাও যা য্খোনে ছিলে, মইথানে 

খ।৩। 

শুড়িত1| বাল, ও আমন কাছে মাপণিক, আজ 

ক হয়েছে? 
শস্য কচু £।ন, বেশ টকুটবে গাল। সাড 

আছে, লেইখানে গিয়ে বাল না) আমি চাকর-বাকর 
মানুষ, আমীর কাছে কণ? 

তড়তা। তুম কি যে-সে চ1%%, 
আমায় গ্রেমেজ চাকর। 

তুমি থে 

শহর! তাই বুঝ মাঝে মাঝে বচ্ছেদ জুতে 
পেটা কর? 

আবল)। বেটা-বেটা, প্রেম কন্তে এসেও 
জুতো পেট। ভুগতে পানি? 

তড়িত1। ইস্. আজ এত গঃম কেন? 
শঙ্বর। গরম হব শা 1 তোমার দীপের পরি, 

কাঠ .য জেল রেখেছে, তার আচে আচে এই দেখ 
আমার বাইরের ধিক্টা সমস্ত কালি পড়ে গেছে, 
[7 ভিতরে মেজাজের গরম জল টগবগ করে 

ফট্ছে। 
অবল!। দাড়াও না বেটা, আশি হাড। ফাটাচ্ছি, 

বসে ঢেউ থেদবে এখন। 
তড়িতা। আরে বাঃ বাঃ, আমার ভ্রমনে? 

কাঁফার, প্রাণের ভাঁফরি। একেবারে কবি হয়ে 
পড়েছে দেখহি। 

শহ্বর়। তা হয় হয়, প্রাণে পরেন ফুটুলেই মুখে 
কবিতা ছোটে । 

তড়িতা। তা ৮৮ এক কুধ্ধেবামে তোমার 
কবিতা রপিকত। শোনা যাঁক্। 

শপ । ন) না! লা, আম জার ভোমার সঙ্গে 
কথা-টথা কচ্ছান, আনার কাগ ইয়েছে। 

তঠিত।। দেখ, একটু তে! তাঁকে তূপিয়ে 
তলিয়ে আস্তে হবে? ভাজার হোক টিয়ে কাছে 

এনেছে 
৯৮০ 

শন্বর ; ও$)] বিগ্লে করেছে তো একেবারে 

মাথা কিনেছে । 

ভাড়ত; লে ১৬) অত) কথ।, কিন্ত আছান্ুখ 

লোক খত শত গে! বোকে লা। 

থদুব্লনা | ভি বৈ ক, বাপ? সঙ্গে ঝকম)]র, 

গ্রাকে কাছে বলয়ে বনি, চকে খেতে ছেড়ে দিই, 

বেজ।য় প্াবদার জানার | 
শহ্গত। দেগ। ভোমার এ বাজার এছ হে 

লেবু । 

তাঁড়ত।। কে । 
শর | বড়সোঁকের গয়ন হযাংলারঘি বেশ? 

রজা-রাজড়ার দশ কি? রে ব/টিউ। শাঁমনে 
ধ্-_একটু ৮৭চের কারে পে, 

চাকরখাকরে খাটিকে বটি অনার চুক খারাক। 
নতন জ্স লাবাক তোঁত পা] হজে প, একবার! 
পাবে বেডিঞ্জে আজম সশিতায় গায় হকির বয় 

কশ]ডেঠ দবলে গেগ। €তমন রাশী [হরে কারে 

এলেছিস্ বাপু বাপরধয গেল, ফুলনজ্জ। গেল, আর 
কেন? এখন পঢচ জন যেপাতছের আছে আমরা 

আছি। 
তড়িতা। পু? ক আম যেন ভোখায় 

ভালঘেসে ফেলেছি, শাহলে ফা) | ভাগ? 
পে হলে। পাত, আমি রা মত] | 

শহ?। ইস্, মাঠ!বক:ণর যে ভাগ নিষ্ে। 
তবে যাঁও--যা ভাল বোঝ কর গে আন চলুন, 
এখনি চাকরিতে অধাব দিকে দেশে চলে ঘ!ব। 
আর তামার সঙ্গে বথ। কইতে চাইণে, জা 
তোমা মুখ শদতে চ1ইনে, চল্পুম। 

অবলা | ওবাবা | বেটার জোর দেখ, এ ষে 
দেখছি অমদাপরের চেষ্েপতুণিদার হওয়া ভাল। 

শঙ্বর। বুঝলে, খোসামোদ কল্লেও আর 
ইহ এই চল্লুষ। 

ডক ছেকে 

আমায় মনে? মতন, প্রাণের ধল। রিনা রতল- 
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তোমার রূপটি ভ'ঞ্জে, মনে ম'জে, 

দিছি লাঞ্জে ছাই। 
ছয়ে রাকন্টে, তোমার অন্ঠেে, 

পাগল হয়েছি ভাই! 
শহর । যাও যাও, আর তোমার মধু ঢালে 

হবে না। বুঝেছি ছুদিন হয়েছিল লখ, তাই 
খেলে বরফির উপর টকৃ, নইলে আমি কাফরি 
কলা, আমায় কেন লাগবে ভাল ? 
তড়তা। তুমি কি আমার কাছে কালো? 

এ রূপেঙে চুপে চুপে প্রাণে জনে আলো | 
দেখে তোমার চোখের চটক, 
থুলে গেছে গাণের ফটক্, 
তোমায় আমায় প্রেমের নাটিক, 
কার সাধ্য তা করে আটক? 

শহর । বের সম্বন্ধ করে ঘটক, 
হন্দ!নন্বে নাচে তো!টক, 
বউ কিনে পড়ে পাঠক, 
উড়ের দেশে জেলা কটক, 
কলে যাও না লব টকাটক। 
তড়িতা। ছি! লাগীর প্রাণ বোঝ না, শু 

পিয়েঠা্টা কর) সত্য বলছি, পরে কি ভাবে 
ভাশিনে, কিন্ত আনার চোখে তুমি নিখুত সুন্বর- 
একেবারে রাতিপতি! এ মুখ দেখে আমার মনে 
২৪.-ছায় হার, কি আর বলৃবো? 

(গ্রত) 

সগ্ত যেটা পদ্ম দেখি ব্দনখানির ছাদ | 
কি নীল আকাশে ভাস্ছে যেন চতুদদিমীর টা! 

বুঝলে ক লা আমার চোখে, 
যেষা বলে বুক লোকে, 

কাপাচাদ তুমি আমার প্রাণপাখা-্ধরা ফাছ। 
চোখ ছুটি তোর ভোরের তারা” 
নাক টিকোলো বাশী পারা, 

দেখে প্রাণ দিশেহারা হারালে [ধ্যাঁদ। 
হাতে তুমি বাল! বাঁজু, গঙ্সায় যতির ছার, 
কাক!লে যেখলা সখা ঢাকাই গুলবাহার, 
পলাটে চন্দন-গরেখা, আখির প্রিয় অগ্রন, 
কেশেতে 'অলোকা” তুমি মুগ্ধ কর মন। 

তুমি হারে পারা, হাসি কার, 
রানা বান! ভাই রে নানা-” 

খাটিসোনা নাইকো মূলে খাদ। 
অবল1।--চাদ দেখলে, পদ্ম দেখলে, এইবার 

তোমার ধুতুরোফুন দেখাচ্ছি, দেখ ল1| 
ইস্পাত 

তড়িতা। বলিচুপ ক'রে বে? একটা হেসে 
কথ! কও, আড়নয়নে চাও। : 
শর । ও সব কথার ঘটা, রংয়ের ছটা, 

অনেক আছে জাঁনা। 
সব বুঝেছি, সব দেখেছি, 
নয় তো আমি কাঁণা। 
কাণে যদি থাকৃতো ব্যথা, 
আগে চুটে আস্তে হেথা, 
মোলাম প্রাণ গোলাম পেকে 
এখন ছল কচ্ছো নানা। 
জানি, ঢেোকর ভাঁগো স্বর্গে 
গেলেও আছে ধান ভান! ॥ 
অবলা । বেটা ধান ভান্ছো বটে, কিন্ত 

টেকি যে আমার বুকের উপর পড়ছে য়ে 
ব্টো ! 
তড়িতা। নিত্যি নিত্যি নেশার ঘোরে 

ফেলে তারে, 

যাদু, তোগ পাশেতে ছুটে আপি, 
তধু তোয় মন উঠে না, 
মাল টোটে নাঃ 
ঠোঁটে মোটে নাইকে1 হালি । 

শঘধর। ব্যতারেতে ব্য প্রেম 
মিছে কেন ত)ক্ত কর) 
কৌ কড়া চুলে কাগো কালো, 
নয়কে] বেঁটে নয় ছেয়ালো, 
আমায় কেন লাগবে ভাল ? 
মাতা ভাতার নুয়ে! ভোমার 
থেকে গিয়ে পায়ে ধর। 

তড়িতা। গান্তে তোমার নাইকো বাক্চি। 
মনকে কেন দাও হে ফাকি) 
তোর উপরি আছে নেশা, 
তোর উপরি ভালবাসা, 
কাদে প্রাণ তোরই তরে, 
তোরই প্রেষে আছি জরে । 

শঘর। তবে আজও কেন সে নামবে? 
তড়িতা। মরণ বাচন সমান তার। 

তাই ত কিছু বলি না আর। 
নইলে পরে যাছুমপি, 
এমন যাছু আম জানি, 
আছে মানুষ বানাই মাছ, 
ওড়ে বাড়া গঞ্জায় গাছ! 

যা ইচ্ছে তাই কত্ত পারি, 
এমন গুপেদ জাধি নাবী: 



১০ অমুত-গ্রস্থাবলী 

শহর | বোঝা গেছে যাও ষাও, 

তোমার বিচ্চে নিয়ে ধুয়ে খাঁও। 
অবজা। পোনাপী তো মিছে বলেনি, 

সত্যই রাণী যাুক্ণী। 
এখন কি করি? 
আর সহা ছয় নাকি কার 1 

( গত) 

ছি ছি মণি মিছে মিছে কর কেন মান। 
তোমার মানে; জালায়। 

হন জলে বায় আউটে উঠে প্রাণ॥ 
মুখটি হলো ততালো। হাড” 
ঝামটা দিয়ে নাড় দাঁড়ি, 

কল্পে ফাছু বাড়াবাড়ি ভাল লাগে ন কান।॥ 
অবঙ্গা। আর পারিনে, এইবার বলিদ|ন। 

(গতান্তে অবলাসিংহ অগ্রসর হইয়া শহ্বরকে 
চুরিকাথাত ও প্রস্থান। শরন্বরের ভুমে গড়াগড়ি ও 
বিকটরবে গোরন॥) 

শহর । 
বাপ রেবাপখুলে খাপ মান্পেবুকে ছুরি। 
খুব করেছি, প্রেশের ঘুর লুকিয়ে সুখে চুরি ॥ 

তড়িতা। হায় হায় মে ফেঞ্পে-মেরে ফেললে 
কল্পে ক একাজ? 
মাল্লে এানে আমা? জনে, 

কার গানে এবজ। 

শর! ওরে বাপ য়েঃমা রে, গেলুম রে, হলুম 

রে, চাঢা রে চাচী সে অ]াঠ। বে, খুড়ো বে, 
মেশোপিশে মশাই রে, তালুই রে, বেয়াই রে, 
সব্বাই €র | 

তিতা । ভাঁয় ছাঃ ওগো, আমি কি বালে 
কদ্বো? এমন সংয়কি কারে রোদন কতে হব? 

“ ওগো আমার ভো আগে কখন পতি মরেনি, 
একটিও না) এ কানা যেকি করে কাদতে হয়, 
তা বে আমি জংনিনে। ওগো) কেউ নেই-কেউ 
নেই 1 বঙ্গ না, কীদবো লা,মূর্চ! যাব] ওগে?, 
আস্মহত্যা কল্পে যে আর বাঁচবো না, নইলে এখনই 
বুকে ছুরি মাতম! ই্যাগ। পাগল হবো কি, চুল 
এলো করুবে* চে'খ কপালে তুলবো? হ্যাগা, 

তড়িতা।--. 

তোমরা কি রকম পোক--কেউ বলুবে না? চুপ 
ক'রে রইপে যে? বঙ্গ না-বল না_বুক চাঁপড়াবো, 
এক বাটি দুধ খাঁকো, খিল্ খিল্ ক'রে বিকট হ্থান্ত 
করুবো ? এক গতুষ গুল এনে দাওনা, না ছয় ডুব 

দিই) ই]াগ! ছাত তুল্খো, ই্যাগ! ধেই ধেই নাচবো, 

হ্যাগা ভিগবান্ধি খাবো? নিঠুর জগত শিল্তৎ 
রইলে! এই দারুণ শোকের সমস্ন কেউ কিছু 
শিখিয়ে দিলে না? করুণ রপের এমন সুবিধে 
হারালুম ! 

শম্বর। পিশেখশ!ই, ওরে বাবা, ওরে দাদা, 
ওরে পাড়াপড়শি, ওরে শাগারা-_ 

তড়িতা। বপ বল, আবাঁর বঙ্গ, মধু ঢালছিলে 
আবার ঢাল) আহা, প্রাণকান্ত তুমি, কেন এমন 
ভ্যাবাকাস্ত হলে? ছে হৃদয়বল্পভ | তুমি রামবল্লভের 
মত কেন চুপ করে পড়ে রইলে? হছে লোচনানন্দ! 
তুমি ধুত্রলোচনের মতন কেন শুয়ে পড়লে? ছে 
বারবর | তুমি থর্ থর ক'রে কীপচে! কেন? 
হে দাসীর হদয়-কাপি | তুমি এর চেয়ে যগ্মাকালিতে 
মলেনা কেন? ছেপ্রাণনাথ! তোমায় কুগোকাত 

দেখে আমার দাতে দাত লাগছে, আর নাঃ আর না, 

আমি ম'রৃবো, আত্মহত7া বর্বো, চুরিতে লয়, বিষে 
নয়, আগুনে নয়। 

শব্বর ! ছিছি! ও কাচ কারো না, করো 
না,করো না, ওরে বাপ রে, চাচা] রে, এ অবস্থায় 

আমি পুলিশে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবো না। 
তড়িতা | না, আনি মরুবো কেউ রা 

পারৃবে না) আমি ক্ষীর খাবো, রাবাড় খাবো, 
কালিস্া খাবো, পোলোয়! খাধো, শ্লের ব্যামো। 
করবে, ডাজারী ওধধ খাখো, ভার পর এ আবণ 
যা থাকে কগালে। 

শখন। আর যাঁদ না মঠ] 
তড়িত। যদ না যি, না ত। হলে দেখবে 

দেখবে, জগত দেখুক, তা হ'লে আমি গান গাবো। 
গাই-গাই? কে আছ, ুং দাও, মগ দাও) তব 
বাছাও, ভবল। বাশাও । 

" (অখাঁগণের দ্রুত গ্রবেশ ) 

সকলে। (ন্থরে) 

ইহাহাইাইাসখীকরক্ি কর কি? 
আরে ছি, আরে ছি, ছ)। ছ্যা ছি। 

(গত ) 

হা ই! ই! হা সখা গাঁও যদি, গাঠতে হবে নেচে। 
নইলে সই পো, কই ছে, পড়িবে প্যাচে। 

শুনে কাণে গান তোর, 
হবে শ্লোকে শোকে ভোর, 

দেবে জোরে এন্কোর, ধতে হবে ফের কেঁচে। 
তার পর করতালি, কেছ লো দেবে না আলি, 



নাহি দিলে গালাগালি যাবে জেনো বেঁচে, 
আয় ভাই কাজ নাই আর নুর এচে। 

[ সকগের প্রস্থান। 

তূচীয় দৃশ্য 
রাজার গুছ। 

অবঙ্লাসিংহ। 

অথলা। আজ আন্ুক হারামজাদী। 
ঝৌ।টি মুড়াবো, গাধা চড়াবো।, 
ধড়] পরাবো, 
ব|নাবো বেটাকে বাদী । 

( ভড়িতার প্রত্শ) 

আসুছে রাণী গুটী গুটা, 
লাল করমচা নয়ন ছুটি, 
এন্ড কানা কার ঘষ্ঠে শুনি? 

'তড়িতা। মাধেগিয়েছে মারে 
পরশু দেতের ভোরে। 
খবর নিয়ে এল ছোট নানি। 

বল! | বলিস্কি পরশ দিন, 
পেনাআজ বছর তিন? 

ভড়িহা। হ্যা হ্য! হা, ভুলে বলেছি, 
বাবাকে খেয়ে গেছে বাঘে। 

অবলা । জানি জানি--সে তো তোর জন্মাবার 
লাত বছর আগে! 

অল ।- 

মিছ কতুরি ্বীভটে তোর উপড়ে নেব টেনে) 
হাড়ভাবাতি হতচ্ছাড়ি, 
কস্বিগিরি আমার বাড়ী, 
জ্রুত্তো মেরে থোতোমুখ করে দিব ভেশীতা-- 
বল্ শ।লী--তোর কাফরি নাগর 
কবর দিলি কোথা? 

9৬া। বটে বটে তবে তোমারই এই কাজ! 
আমার নখের তরু মুড়িয়ে দেছ, 
মাথায় ছেনে বাজ! 

গম হ'তে হয় না সরম মরমে ব্যথা দিয়ে, 
শরম পেয়ে ধর চেপে দেখাব বাপের বিষ়ে। 
আঅলাব, পোড়াব, আগুন ছড়াব, 

উড়িয়ে বাড়ী পড়াব দ। 
উল্টে পাণ্টে বাক স্য্টি, 
বিষের ঝট।ক রক্ত হ্যা্টি, 

পোড়াইয়! রাজ্য দেখাই র2॥ 
খিল্ খিল্ খ্ল্ হাক নড়া, 
জলে কিল কিল করুক ঘোড়া, 
বিড়াল বিউক বেডের ছা । 
ধাড়ের ঘাডে শোরের মাখি, 
শুকিয়ে শিয়াল ছোক গে হাতা, 
মসঙ্গি বন্ধক আদমি হা॥ 
হাবলি ফাবপ্দি যানে উড্ে, 
জঙ্গলে যা সছর জুড়ে, 
হুকুম কড়। তোর ট্যাং জ্যাং ভুড়ি! 
ব্দূলে ছাড়মাস হোক নোড়ান্থুড় ॥ 

( অকস্মাৎ রাজপুরা অঙ্গলে পরিণত, রাজ- 
পুজের অর্দাঙ প্রন্তর্ময় |) 

চতুর্থ দৃশ্য 

-ষ্লাপট । 

অগ্সর ও অপ্গদী! 

( গীক্ত ) 

কাছে নেছারি তেহারি পিয়ারী 
আভু গরায়সি ছাল ॥ 
কোন ছুখসে বছতি শ্বাস 
আঁখিয়া এ'য়পি লাল ॥ 

লিরার 

জগ্নরী | 
হাত আড়ি পিয়ারে তেরে পেইয়! পড়ি, 
চলে। চলো চলো নেইয়া ভুলিয়া ছোড়ি? 
দিল্ দড়কতী ছ্রাতি করকৃত্তা শীর বিগডতা 

ক্যঃ কস্বি কি চাল। 

অপ্মর।__ 
পরী রহম সে ভরিস্ায় দিল, 

আনি মেরি তেন্াব। 
দুনিয়া দুথ্সপে ঝরে আখোলে 

মভিয়াঁকি ছার | 

উভয়ে ।-- 

গম চাঁকে কাম নেছি জানি 
চঙ্গো দোনো মিলি। 

ক্]ায়সা সুরত পে পসমসজলায় 

সয়তানী কি চতুরালী। 
| গ্রস্থান। 

৪ 
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পঞ্চম দৃশ্য 

সমুদ্রগর্ভ। 

ম্গ-কুমারী ও দৈত্য । 

মত্ভ-কু। বলি ওরে দৈতি), ওরে অন্ধ! | 
টৈত্য |, কি শ্রান্ঞা কচ্ছেন মধ্গ্গন্ধ!? 
মত্কু। বলি আবার যে লিলুক থেকে 

বেরিয়েছ ? 
দৈত্য। ঠাঁকরুণ! তোমার রূপখানি একবার 

তাল ক'রে দেখব বলে। 

মত্ভা-কু। কি রকম দেখছ? 
দৈত্য। আর কথায় কার কি-_ভাবছি 

আপনাদের যারা বে' করে, তাদের ভারি ম্]। 
মত্গ-কু। কিয়কম? 

টৈত্য। মুড়োয় অধরমূধা, ল্যাজে মাছ- 
তাজ') প্রেমপিয়াসা পেটের ক্কুধা একাধারেই 
মিটে যায়। 

মত্ত্য-কু। বিয়ে কে ইচ্ছে হয়নাকি? 
দৈত্য। সম্প্রনান করবেন কে? কাকড়! 

মাপা? আর যন্ত্র পড়াবেন তো! হাঙর চাটুষ্যে 
মশায়? ভাল মত্গ্ত-কুমারীঠাকরুণ! একটা কথা 
জিজ্ঞাসা কনি, মর্ত্যলোকে গনেছি তো শ্ন্দরীর। 
গোহাগভরে মাঝে মাঝে তাদের পতিকে পদাঘাত 
করেন, আমাদের দেবতাদের মধ্যে যে এ পন্ধতিট। 
একেব'রেই নেই, তাও বলৃতে পারিনে, আপনারা 
গ্রেম উলে উঠলে কি করেন? পা তো নেই-- 
ল্যাজের ঝাপটা মারেন? 

মত্ত-কু। একবার দেখবে কি করি? 
দৈতা। আজ্ঞে না, আপনার চুলে যে ঝাপট! 

কেটেছেন, তাতেই মরে আছি, আর ল্যাঞ্ে 
থেলিক়্ে কাঁজ নেই। 

ম্গ্-কু। আমাদের এই অল-রাজ্যে কেমন 
আছ? 

দৈত্য। বড়ই আয়েস) প্রথমতঃ ডুবে মর্বার 
তয় নেই, তাঁর উপর কাকড়া, কাছিম, রুই, কাতলা 
আপনারাও পাচ জন আছেন, কষ্ট করে আর 
মেছোবাঁজারে যেতে হয় না। 

মত্গ্ত-কু। বটে, আমর] কি মেছুনী, এ কি 
মেছো-ছাটা পেয়েছ? মারবো এখনি ঝাঁটার 
বাড়ী; আচ্ছা এক বালাই এলে জুটেছে, কৰে 
এখান থেকে বিদায় ছবে? এই তো লিন্চুক থেকে 

বেরুতে পার, তবে একটা জেলের জ।লটাল ধঃরে 
উঠে যেতে পার না? 

দৈত্য । সেইটুকু যে বন্ধ, নইলে সাধ ক'রে কি 
আর আলটে গন্ধ সয়ে থাকি, সলিমান খুড়ো শপ 
দিয়েছেন, পিন্দুকের ভিতর থাকবো, সিন্দুক শুদ্ধ যদি 
কেউ তোলে, তবেই উদ্ধার, নইলে যে পগার-সসেই 
পগার। 

মত্গ্য-কু। তা কেউ বুঝি তুল্ছে না? 
দৈত্য। না--শালার যেন টের পেয়েছে? 

লাহাজ থেকে হছাত-কুতো নাবছে, পাহাড় থেকে 

তাল পড়ছেএ পাশ ও পাশ চার পাশ, কেবল 

সিন্দুকটুকু বাদ দিচ্ছেন। 
মত্হ্য-কু । তুল্বে তুলবে, তয় কি? 
দৈত]। তোমা৭ও কাট! জস ঝরে যাবে, পা 

ট1 হবে, ঘাঘরা শাড়ী পরবে, ভয় কি? 
মত্ম্ত-কু। আচ্ছা, তোমায় যদি এখন কেউ 

তোলে, তা হ'লে তাকে কি বকৃশিস দাও? 
দৈত্য। এই চরণকমলখানি না ভার বুকে 

চাপিয়ে দিয়ে, জীভখানি ক'গঞ্জ মেপে দেখি। 
মত্যা-কু। বটে, সে কয়েদ খালাস ক'রে 

দেবে, তোমার উপকার কবৃবে, আর এই তোমার 
গরড়্যুপকার ? 
দত । দুন্দরি, তুমি গুলে থাক, গ্রাণটাও 

জজের মত চলচলে, পৃঁথবী শক্ত মাটী, সেখানকার 
চাল বুঝ? কি? ভাবছ বুঝি তোমাদের জলেই 
হাঙ্গর কুমীর আছে-ড'জায় নাই ? সেখানে ভাল 
কষ্টেই মন্দ কর্তে হয়, নইলে লোকে তাকে মানুষ 
বলেনা। ভোমাদের তে। এ অগাধ সাগর, গেখানে 

এক বিষ্ভাসাগর ছিলেন, তকে যদি কেউ বলৃতো, 
"মশায়, অমুক আপনাকে গাল দিয়েছেন, তিনি 
উত্তর দিতেন, ”টক বাবা, আম তে! ভার কখনও 
কোন উপকার করিনে"$ আর তা ছাড়া 

মত্হ্-কু। তা ছাড়া আরকি? 
দৈত্য। আমি প্রথম প্রথম মনে কত.ম যে, এখন 

যদি কেউ আমায় তোঁলে, তা হ'লে তাকে ধন- 
দৌলত, বাজ্য-উশ্বর্ধয সব দিই; কিন্তু বেটারা 
আমার মন বুঝলে না--আদও তুললে না। এখন 
দরিব্বি গেলেছি যে, যে আমায় তুলবে, তাঁকে 
উদ্টো৷ বকৃশিগ ঝাড়বো; এই সাগরে গঙ্গা এসে 
মিশেছেন, গঞঙ্গাজল ছুয়ে দিব্বি--লজ্যন তো 
করুবার যো নেই। 

মত্হ্ত কু। বটে--তুমি এমন সাধু পুরুষ! 
তবে আমিও তো বাহিরে থাকতে দিচ্ছি, ফোন্ 
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দিন আমারই ঘাড় ভাঙ্গতে চাইবে। ঢোকো 
কর্তা, চোকো, এখনই (টাকো, নীচে যাও, নীচে 
যাও। 

দৈত্য। থাকি না একটু--দেশ ঠাণ্ডায় আছি, 
তোষার মত্গ্য গঞ্ধবাসিত বচন-স্ধা পান কচ্ছি। 

মত্গ্-কু। আর আমি এই কাটার বাড়ি ঘা 
পচ সাত দান কচ্ছি। 

দৈত্য! ছিঃ! রসে ডুবে আঁছ--তবু এমন 
বেরসিক তুমি । 

মত্ম্ত-কু। এই-যাও বলছি লীচে। 
দেত্য। রাগে অঁ,ল ফুলছে যে, আচ্ছা যাই। 

[ প্রস্থান | 

ষষ্ঠ দৃশ্য 
রঙ্গপট | 

অগ্মরীগণ। 

(গীত ) 

আনি ভম্ গিয়ে হো খেলা। 
দম ছুটেগা, গম খায়েগা, কালাদেওকা চেল! | 
হিনালী জল যায়েগা, রাঁজাকো জান বাচেগা, 

নিপা ভালা শলা ॥ 
সয়া রাজা মজা করেগা', যাছু ঠুনা টুটায় দেগা।, 

ছুটায় দেগা ছলা। 

(করতালি ও নৃত্য) 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 

স্যুদ্র-তীর। 

তিনকড়ি জেগে। 

( গত ) 

মআালে মুস্কিগ হলে! ওরে মাছ মিলে না মূলে। 
মরবে জানে খানা বিনে আজকে ছেলেপুলে ॥ 

পয়ল1 খেপে ঠেকৃছে ভারি, 
গুড়,ই দড়ি তাড়াতাড়ি, 
ও আল্ল! বিষমোল্লা, 

মর] ঘোড়া অড়িস্কে এল আালে ॥ 

( ঘে'টকের উতবান ও গীত ) 

থড়বড় খড়বড় তড়বড়। 
ঘোড়া ট্রামগাড়ীকা টান। 

ই্যাকচ হেই যাচ্ছি পই আঁনকা। ভাঁয়রাণ | 
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ নালকি ঠোন্কর, 

জুড়িজঙগি চলে চৌরঙগি 
কদঘ কদম ধায় খিল'তী ছব্ধর, 
টে'ককর লাগে ছকর পর, 
বেটুয়া ঠা, লোটে লবেজান ॥ 

[ নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান । 

তিন 1২. (গীত ) 

ভেড়ীর ভেট্বী টা।ংর] শু'টুকী বাট। পুটী কই। 
থয়রা খোলসে পাঙাল পার্শে শেল পিগি রই ॥ 

ফেলে ছানাপোনা আয় না পোনা, 

গাদ। গাদা পায়রা টাদ। 

হায়! হায়! ভায়! 
চারটিখানি চুনো হোলেও চলে | 

মালে মুক্কিপ হ'লো ওরে মাছ মিলে না মুলে ॥ 
আবার যে ঠেকছে ভারি, 
দোহাই গী তোর পায়ে পড়ি, 
মারে টান্ ছিড় ছিড় ছিড়, 
বাছবা জালে ভারি ভিড়! 

(ভাল তুলিয়া! সবিপ্ময়ে) 

ও আল্লা কি কল্লা এবার আবার কি? 
পেঁটুরা পুরে পেঠিযে দেছ বুঝি চাির চাকি? 

(সিন্দুক তালা-বন্ধ দেখিয়া) 
সম্জেও সমাজাতে তুমি পারনিকো আল্লা । 
পেঠিয়ে দাওনি চাবিকাটি কেমনে খুলি তালা। 

দুর ভোর যাক জ্ঠিয়ে ভাঙ্গি তবলি ! 
পেট্টা ভরে দেখে নিই টাদি ভরা বগি ॥ 

(শিল্দুক ভঙ্গকরণ, ধূমোদগম, টদত্যের আবির্ভাব ) 
দৈতা]। 

হুম হুম্ হুম্ হরে বেটা তুলি মোরে ফেরে? 
কেমন মরণ মরবি তুই, বল শালা শীগগির ছু'ই। 

তিন। ও বাবা আকাশ পাতল দিকৃধাড়াঙ। 
হ'ম্দে! মাম্দে হাড়তালা, 
হেঁকে বলে কর দালা-- 

এখন মুই কাহা যা? 
দৈত্য। অল্দী অলদী বলবি জেলে, 

মণ্জা পাবি তুই (কসে মলে? 
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তোর বুকে ডলি বাশ 
না গলায় লাগাই ফাস? 
চাঁদ তো! পাক দিয়ে মারি ধরে চুলে। 

তিন। ও বাবা, একি ধলে1-_ 
হাগো ছিলে কালাগানির তলে, 
তুলে দিলুম জড়িয়ে জালে) 
( এখন ) ফাঁস দিতে চাও আমার গলে? 
এই ইয়ারকি কে শেখালে? 

পৈত্য। না, বেটা বড় বকালে। 
তিন। আচ্ছা বাপু নৈত্যের পো, 

্ তোমার কেন এমন বল্লো গেঁ।। 
দৈতায। মান্তম না খোদার ভুকুম, 

সলিষান খুড়ো তাই করে জুলুম, 
বাকৃদোয় পুরে তালা এটে। 
ন্যায় দিলে রাগের চোটে, 
আগে ভাগে ওঠাতিস্ যদি 
দিঙুম তোরে বাদস(র গা, 
দেরি কেন কমি পানী, 
ভানিস্ আমি ব্দমেলাছি। 

তিন। (শ্বগত) আচ্ছা? 
বুঝেছি তোমার কারসাজি, 
খেল] হোলে ভোজের বাজ । 
বেশ বেশ-মনে পড়েছে সেই নাপিত- 

ভায়ার ফন্দী, 
থালির ভিতর ভূ্তকে পু্সে করেছিল বন্দী । 
অবা তোমার কচি রৌসো সেই চাল্টি চেলে, 
ভূতের ভিতর দৈত্য তুমি, 

আহি মানুষের মাঝে জেলে। 
দৈত)। কি রে বেটা-- 

কি বকৃছ্স্ গিগি গিজি গিঙ্ছি? 
তিন। বলছি-- 

তোমার এ কথায় কি আমি তিঞ্জি? 
পেত্য । ওরে বেটা জেলের পো, 

একি! মাছ চুরি তোর সেরকরা পো? 

তিন--- ( গত) 

তুমি নয় তো নেহাত বাওন বাটুপ বেটে। 
কেযন করে এমন পেঁড়ায় 

ছিলে যাদু এটে॥ 
মিথ্যে কথা কয়োনাকো হয়ে বেঙ্গদৈত্যি। 

দৈত্য ।_-দেখবি বেটা দেখবি বেটা 
গুটিয়ে যাব ধশ--এই হয়ে একরভি ? 

তবু বছরখানেক ধরে খাপি জল করেছি পন্তি॥ 

তিন 
আছ এই গেঁটার্গোটা! মোটাসোটা, 
ঠিক যেন তেতালা কোটা, 
মূল হয়ে যাবে একটি ফৌটা, 
কুষমড়োস্ভুড়ি গুড়িয়ে যাবে 
হাতে থাকবে বেটা! 

দেতয |-_ 
এই তা সাব্গী দেখ, বাঁক তুলে রাখ, 

তেরেকেটে তাক, তেরেকেটে তাক )-- 
দিসূনে তালা। বলৃছি শালা, ডালাখানা ঢাক। 

(ধূধাকারে সিন্দুক মধ্যে গ্রাবেশ ও 
ধাবর কর্তৃক অবরুদ্ধ) 

দৈতা। ( সিন্দুকমধ্য হছইভে) 
দেখলি বেট! দেখলি ? 

তিন। হাঁটেনে দিচ্ছি শিকলী। 
দৈভা। সেকিবেশালা? 
তিন। এই আটলুম তাল।। 
দৈজ্য। পায়ে পড়ি তোর দরে খুলে। 
তিন। আর কি ভবী কথায় ভোলে। 
দেত্য। এখন কর্ণ কি তা বল? 
তিন। গড়িয়ে দেব ঠেলে মাঝ দরিয়ার তল। 
দৈত্য। মাইরী মার্বে! না তোরে, কততেছিলুম 

ঠান্টা। 

খাট 

খুব। 

তিন। যেমনি তুই বুনো ওল, তেমনি আমি 
ৰা 

দৈত্য। ওরে ধন-দৌগত দিব তে!রে। 
তিন। পয়লা তো পাক দেযেরে? 
দৈত্য। মাইরী না, খোদার কসম। 
তিন। তো বেটার কি আছে চখম? 
দৈত্য। মাইরী ভোর মাথা খাই। 
তিন। “এহা! আপ্যাহ়িত হলাম দৈত] ভাই। 
দৈত্য। একব|র ভাই খোল না ডালা। 
তিন। তা হলে ছেলেভাই তো হবেন শালা। 
দেত্য। দোহাই দোহাই-আকেল পেকেছি 

তিন। বাড়বে আরে বুজির বহর জলে দিলে 
ডুষ। 

দৈত্য। আর ভাই করিস্ নাকো নাকাল, 
তোর ভাল করবে মাকাল) 
সত্যি আমি বেঙ্ধদৈত্যি, কইনে কথ মিথ্যে, 
বাগে পড়ে রাগ ছেড়েছি নাইকো! মাটী 

চিত্তে। 
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তিন। ভবে খুলি--ডালা তুলি? 
দৈত্য। খোল খাল--করি কোলাকুলি; 
[ ডালা উত্তোলন] আঃ আঃ! বাঁচলুম ছেড়ে 

াঁপ। 

তিন। পালা পালা--বাপ বাপ। 

(গলায়নোস্তম ) 
দেতয। আরে কি হয়েছে--কাছ! ভাগে! 

তই? 
ভিন। বেঁচে থাঁকৃলে বাধার নাম, দৌলতে 

কাঁজ নাই। 

দৈত্য ।--- 
ভন মু করে] ভাই--শুন মেরি শল্প। | 
তিন পাছার কি বিচযে হায় বড়া তল্প। | 
হরর ফল্জুরে এক এক দফে ফিকো হাহ জাল, 
মসশি মিলেগ! হর্কিসম্কি অরল ছররা লাগে! 
দগবারমে কারবার করো পাঁওগে সোনা টাদি, 
খুপী হোগা ওক তেরা বাঁপ নানা দাদা । 

(অন্তরধ্ধীন ) 
তিন। পায়ের গোলাম কচ্ছে সেলাম, 

তোমার পেতী থাকুক ডাট]। 
মাছ পাই তো বাঁচবো চান । 
নইলে এনা দেবে ঝাঁট। | 

| গ্রন্থান। 

ঘিতীয় দৃশ্য 

রাস্ত। | 

( পোনাদীর প্রবেশ) 

(লোনা । (ত) 

আম লারী হয়ে বুঝলেম পাকে! 
শরীর কেমন মনল । 

ফুলের মতন কুলের বালা পাষাণ এমন ॥ 
সংসার শাশ!নে ভামান, 

পতির বুকে চাপান পাষাণ, 
কলঙ্ক লিশান তুললে মদনে মগন॥ 

খিক ধিক ধিক ধিক ফিক ক»রে হাসি, 
ধিক আখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফালি, 

ছি ছি ধিক ওলা সর্বন1শী, 
তোর কালো কেশরাঁশ, 

ধিক মমতাতে মাথা মধু সন্বধনে 5-- 
ব্লিছারি ওলো নাবী ভোর ভোলান বচল। 

ভাল, সাপেই শাপেন বিষ ভোলে, আমিও তো 
জাত-ফণী-.দেিযাুমণিয যাদু ভঃজতে পারি কি 
না বুঝেছিলুম। একটা কারগ!ন। হবেই, তাই 
যোছিনী মন্ত্র পড়বাগ আগেই স্জে পড়েছিলুম । এ 
রাত! মন্ত বাঁজা---পুরষ টে, যেমন তেজ, তেথনি 
বুদ্ধ, তবু কিন্তু জমি জাতের গাঁতি ছাড়িনে। 
একটু ফণা ফুলিয়ে বেণী ছুলিয়ে বুড়ো উজী্ের 
প্রণট' টলাতে হয়ছে, শলে ৮৯" কারে এমুন 
সখের রধুনী ঠাক্রূপ হ'তে পাত,ম না। আচ্ছা, 
পুরুবগুপো :ক? শকলেই যে বোকা, এমন কিছু 
কথ! নয়, সব বোঁকে, তবু জেনে গুনে মজে। 
ভপরাধই বা! কি? এই চোখ দ্রুটিতে যে গ্রুদীপ জলে, 
স-প্তঙ্গ তে তে পম, কতগন থাকবে? রাঙার 
উল্জীর--বুদ্ধিতে এহ রাভ্যখাশা চলুঙে, তবু বুড়ো 
মিন্ষে ফস্ কোরে বুঝে শেপ যে, আমার এই 
ছেয়ালে। ছোঁয়ালো ছাব্বিশের প্রাণটি তার অগ্ঠ 
পাগল হয়েছে । 

( ডঞ্চীর প্রেমটাধের প্রবেশ ) 

গ্রেম। এই যে আব।য শপনুশীস্পাহূমি থে? 
লোনা! হাবয়ে ভোমাগ মনোথ, 

দার করছি শেষ পথ, 
হব ক পদা।নভ ভাবহি এংন তই, 
দেখ।ছ বাধ সখের নিধি 

ভাগে রাধে নাঁই | 
গেম। আমার অয়ন] নাচে গয়না প2৯ 

তাহ তাই তাহ। 
প্রাণে আমাম ছানা গাঁড় হাম-গুড়াগড় যাই। 
লোনা । উন্ীর মাহেন, ভুমি বেশ গুপুরুষ । 
খ্রেম। হা? 

সোন1। তোমান গিল্লী গলায় দড়ি দিয়েছেন? 
খোম। লেকি কন? 

লোনা । অমন শ্বোগামী হেখে গঙ্গা পাওয়া 
একট! আধক্যতার কথা--তাহ শ্ষিঙ্ঞাসা কচ্ছিলুয | 

প্রেম। তা-তা-ভুম যখল আমার উপর 
কপা করেছ, তখন তার একপ্রকার মবাই হয়েছে। 

সোন!' আচ্ছা ভদীর আাছেব! তুমি তো 
বল্ছে। আনা জগ্ঘে প্রাণ দিতে পার? ্ 

খ্রেষ। তা পারি এখনি পাখি । 

সোনা । আচ্ছা, ত! তা পার-টাকা কড়ি 
কিরকম দিতে পার বল দেখি? 

প্রেম। শ্রিয়ে, ভেজে দিলে-একেবারে ভেঙ্গে 
(দিলে--অমন প্রেমের কবিতা একেধারে চুরমার 



১৬ আর্থার 
ক'রে ভেজে দিলে? ছুব্দনী প্রাণতোবিণী নয়ন- 
তাঁরা দধিযুখা ! তোমাক যে আমি স্্রীভাবে দেখেছি, 
ঠিক আমার স্ত্রীর মণ্তন থাক্বে। 

সোনা) কি,তোমার বাড়ী গিয়ে? 
প্রেম। নানা, তা নয় তোমার বাড়ীতেই,-- 

তবে আমার স্ত্রীর মতন। 
সোনা। মতন-ঠিক স্ত্রী নয়? 
গ্রেম। তা কেন, লোকে তোমায় উজীরণী বলে 

ডাকবে, অমন গন গ।টী হারে মন্তি ঘাঘরা এটে 
আর সখী সেজে বেড়াবে না, বেশ মোট1 কাপড়- 
খানি প?রে হাতে শুধু দুগাছি কুলি দিয়ে গেঃস্তর 
মতন থকবে আর শগদ মাসহারা মাসে মাসে 

তোমার নামে আমার খাতায় এমা &'তে থাকবে । 

সোনা । উদ্ধীর জাঁহেবের মেজ্াজট! খুব 
আমীরি দেখছি। তার পর তৃমি মলে সহুমর্ণে 
যাব নাকি? 

প্রেম । কাঠ মাগগ- কাঠি মাগগী- ছুনেদুনি 
পড়ে যাবে; তা তৃমি এক বর্ম কত্তে পার, জলে 
বাপ দিতে পার। তলে সব পরের কথা পরে, 
এখন চল, তোমার পঙেই যাই । 

সোনা । আন্ছা, উদ্জীর পাঞ্চেব-- 
পরেম। একশোবার প্উজীরসাহেব--উজার 

সাহেব কি? লে যখন চাকর-বাকয় থাকবে, 
তখন বলো, এখন বল--দোস্ত, ইয়ার, প্রাণনাথ, 
সেইয়া। 

সোনা । আমি অত পারঃসী আরবী বঙল্গতে 
পারবো না, হয় ব্গবো উনীর শাহেব-নয় 
পোড়ারযুখো, ভ্যাকগা, ছাড়হাবাতে, বুড়া মড়া। 

প্রেম। হাহাহা তাতে একটু আত্মীয়ত। হয় 
বটে) তবে কথাগুলো! ব্যাভারে ব্যাভাঞে কষ 
অশ্লীপ দাড়িয়েছে ; একটু শুদ্ধ ক'রে বলতে পার, 
দগ্ধবদন--অস্থিদ।এদ্র- বুশ ব-- 

সোৌনা। আচ্ছা তাই হবে) কিন্তু একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করি, আম রাধার বাড়ীর রাধুশী হয়েছি, 
রাজ! নিভে আমায় হাতে খাবেন, রাণীও খাবেন) 
আর আঁপশি উত্ীর হয়ে আমায় ০ কত 
চাচ্ছেন? 

প্রেম। ওঃ) সক(লবেলা একট! ডুব দিয়ে হাড়া 
চড়িয়ে দেবে, তাতে দেষ নেই, অমন রীধুণী 
এখন ঘর ঘর চলেছে। 

সোনা । আচ্ছা, এ সব তখন বোঝ! যাবে, এখন 
আমার যা কাজ পাছে, বাআাকে রাজী করিযে 
সেটা ক'রে দেবে তো? 

প্রেম! দেখ, ও চাঁওয়াচাওয়িগুলো ছে 
দাও, নেওয়া দেওয়! থাকলে কি প্রেম হয়? 

সোনা । তুমি দিয়ে থুয়ে দেখ দেখি, তথ, 
আমার প্রেম হয় কি না বুঝতে পার্বে। কিছু 
পেলে আমার প্রেম একেবারে উলে ওঠে-- 

টাকায় বসন্ত হাওয়1 বয়, 
মোহরে কোকিল কুছরে, 
আর যদি দাও বাড়ী ঘর, 

তা ছোলে একেবারে ও হৃদয় অরজর। 
তথন এ বুড়ো নয়নের চাঁউনি, 
প্রাণে বাধবে বাউনি। 

মোদ্দাৎ একান্তই পয়সা কড়ি তুলে দিতে যদি 
তোমার বুকের পাজ্ঠায় ঘ! পড়ে, তা আমার কাজ 

নেই, কিন্ত যে কথা বলেছি--সেই একজনকে জবা 
করুবাপ কথা, তা রাজাকে দে আমায় করে 

দিতেই হবে। 

(নেপথ্যে তিনকড়ি )--! গীত) 

“আরে দুম ভেরে নানা দুম তেয়ে নাগা” 

গ্রেম! সরে যাও গঃরে যাও, কে এদিকে 
আস্ছে। 

সেনো। সেকি প্রিয়তম দগ্ধবদদন, আমি যে 
তোমার জ্ীর মগ্ন, আমার সঙ্গে ধথা কইতে 
তোমার লজ্জা কি? 

প্রেম। মান-্ল্রযম-ইজ্জত,দরবারে গোল 
হবে, গর সর, নইলে আমি পলাই। 

( পলায়নোছাম ) 

সোনা | আমায় ছেড়ে পালাও কোথায় 
প্রাণের বুদ্ধশব? (হুত্তধাণ) এতে দোব কি? 
স্ত্রীর মতন হলুম আমি, এই যে খলছিপে। 

প্রেম, আরে ছাড় ছাড়, দেখলেই দোষ, 
আমাদের ভর্্র তশ্ত্রের বচনই হচ্ছে- 

ব্যভিচার কদাচার কিছু করো না বাকী, 

যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে 
লোকের চোখে ফাকি ॥ 

আমি পালাই পা্সাই, এর পর দেখা করৃৰো। 
[ দ্রুত গ্রস্থান। 

সোনা। এ ধর ধর ধর। 
লাফে লাফে পালায় লামার ভদ্র গ্রাণেখর ॥ 

(গীত গাছিতে গাছিতে তিনকড়ির প্রবেশ) 

রমজানি তোর ব্দনথানি দ্রেখেছিলুম ভোরে। 
ফেরে ফারে গিয়ে নলীব থুল্লে!,আথেরে | 
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বিবি তুই মোর বদন! বাটা 
জালের কাটা 

ছাড় মাটা তোর লয়ান ক্ষোরে ॥ 
রম্জানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম তোরে। 

তোর ) ময়ান দেওয়া বয়ানখাঁনি বড় ভালবাপি, 
আমার ) রোজার শশী দেখনহা1স, ওলে! রূপসী, 

একমরণে মবুবো ছুঞ্জন গাড়বে পেড়ে একগোরে ॥ 
সোপ । ওছে জেলের ছেলে, আজ পুকুরে 

কিমাছ পেলে? দেখছি যে চ্চারি ফর্তি, মনে 
উঠেছে কার মূর্তি? | 

ভিশি। পুইসা কোথা পাব বিবি খে ফপ্তি 
করবো । আর মূর্তির কথা যা বসছিলে-তা কি 
উন? ঘরে একটা আছে সেকেলে রকম, তেমন নয় 
"এই তোমার কি না--আপনকাঁর বুঝলে বিবি-- 
এ পায়ের মেতিপাতার ষুগ্যিও নয়; বিবি বিবি, 
তোমার কি চেহার? ! 

মোন] । বাঃ, তুমি জাগ ফেলে শুধু মাছ ধর 
শা, আর কিছু ধরধারও চেষ্টায় আছ, বেশ রসিকও 
দেখছি। 

তিন। এই এই ছামেসা জলে থাকি কিনা, 
ভাই শরীরটে একটু রসে উঠেছে ঃ বিবিদের সঙ্গে 
আমি খুব রসের কথা কইতে পগি। 

গোনা । বটে? 

তিন। ই-বিবি, আজ কি দিয়ে পাণ্ডা ভাত 
খেলে ? 

মোন | এখনও কিছু খাইনি,--আজ যে 
তোমাদের বাড়ী মাকাল পুর্জোর নেমস্ততন। 

[তন। (লহাস্তে) বেশ বলেছ-খুব বাব 
দয়েছ, তা দেখ বিবি, অতদুর কষ্ট পেয়ে আর 
গাগমন করবে, টাকাটা আমার হাঁতেই দাও, 
গামিই নিয়ে যাচ্ছি। 

সোনা। টাকা কিসের? এ. 
তিন। এ পেনাামির,তাই দিতেই তো 

মমস্তন্ন যাওয্া। 

সোনা । বেশ বেশ, তোমার বড়মান্ুধি চাল- 
লও অভে]স আছে দেখছি যে। 
তিণ। এই রোজ রুই মাছ ধরি কি না 

ই মেজাজ গর্মে গেছে। 
সোনা। বটে 1--আজ কিমাছ ধল্লে? 

তিন। আদকে1--সে কথা আর পুছ 
রা না বিবি, পুছ ক'রো না,-ছিঃহিতছিংছিঃ 
স্র)রাজার বাড়ী নজর দেব, বেচবো লা 
শিস্ পাব। লেমাছ যদি তুমি দেখ, তোমারও 

ও মস্্ি১৭ 

০ 

বিবি মাছ হ'তে ইচ্ছে যাবে। ওঃ তা ষদি হও, তা 
হোলে ভোমার এ সোনার অঙ্গ হেলিয়ে জলে 
কিলবিল কত থাকে, অর আমি অমনি গুড়ি 
মেরে মেরে গিয়ে ঝপাৎ ক'রে পোলো চাপা 
দিই) 

সোনা । তা তখন দিও, এখন কি মছটা 
পেলে, আমায় দেখাও না। 

তিন। দেখবে দেখো, যেন রং দেখে পাশ 
কাটও না। এই,-ক্যা মাছ--ক্যা মাছ! ইয়া 
লাল, ইয়া শীল, ইয়া সবুজ, ইয়া গোলাগী--অরজ-- 
বাভব:স্পবাহবা | 

পোনা । কি আশ্চর্য--কি চমৎকার! এমন 
মাছ তে] কথনও দেখিলে; এ মাছ বেচবে-কত 
নেবে? 

তিন। ইস্। একেবারে হেপে যে আটখান! ! 
ঝুড়ি ছব্জিশ পাটা ষেবের ক'রে ফেল্লে। 

পোনা । এই বুঝি আমার চেছারা-টেছারা সব 
গেল? ছুটো মাছ চেয়েছি অর চ'টেছ? তাও 
দাম দ্েব। 

তিন। দাম কেন 1- তুমি দম্ দিয়েও নিতে 
পার। রোপো-মাছ শিয় কিকর্বে? এগুলি 
মাজার হুদুরে নজর দিয়ে যা পাব, তাতেই শুধু 
ভোমার কেনসভোমার কে কে আঁছে বল, সব্ব।রই 
মালহারা ব্রা কে দিতে পারুবো। 

সোনা । রাজাকে মাছ নর দেবে--তা 
আমার সঙ্গে এস 

তিন। ভোমার সঙ্গে 1সে কি? রাঙা কি 
তোমার ওখানে? 

শোনা । আরে দূর, আমি রাজার বাড়ীর 
রাধুণী। 

তিন। আয আয, বটে বটে বটে, তা তো! বলনি, 
তাই তো তোমার গায়ে একটু ভাপচিনি এলাচের 
গন্ধ বেরুচ্ছে বটে, তা চল চল, দেখ,-.. 

যদি দিইয়ে দাও বেশী টাকা। 
তুমিও যাবে না ফাকা! 

(গীত) 

মাছ বেচে আজ পাব লাখ টাকা। 
বা! বা। বা। ঝা বাড়বে ঝা, 

যেজাজ ছবে ইয়া বাকা (ইয়া বাকা )। 
তখন যখন বলবে হেলে, 
কে তুধান্ধ আর কার ছেলে, 



১৮  অমৃতপ্রস্থাবলী 
তেলা গেছে] 05 29199 

সইটি তো ইংরিজি কা ॥ 
গরীব ইয্মারু ডে্ট কেনার, 
মঞজলিলিতে পাব চেয়ার, 
সমার সাহেব কাটুবে হেয়ার, 
ভাগনে টান্বে পাখা ॥ 

প৮5 ধর্বেবো ছেড়ে নাগা, 

বিবি পর্বে ঘুরিয়ে ঘ!গরা, 

কুক কেল্ভি গড়ৰে ব্রেসলেট 

থুচিক়্ে তানার হাতের শাখা। 
হেইও পইস্ ইাকরে সইস্ 
কোসে তেন! জুড়ি হাকা ॥ 

শ্ত।ম্পেনেতে রাঙা আখি, 
বাদল! কি আর কব নাকি? 
ইাকাই।কি ছোটিলোকি 
ঘণ্ট। টিপে চাকর ডাকা ॥ 
দরোয়ানের দিব শিক্ষা, 

ৃ পাওনাদারের গলাধাক্কা। 

পাকা বনেদি চাঁল--ভিতর যত ফাকা ॥ 

৪ 

তৃতীয় দৃশ) 
বঙ্ধনশালা 

সোনা । (মাছ তাছিতে ভাজতে) 

(গত) 

রাজ[র বাড়ীর ভাত রাধা বড় শক্ত কারখান!। 
এতে চাঁগাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বু'্ধ দু'জানা ॥ 

রাজা খাবেন দাদ্বানি, 
তেটকি মাছের আধখানি, 
হ্াঞাখাপি পাবেন রাণী, 
গুড়ো গাড়া “গাজ-ছানা”। 

রাজার ভাগনে, ভাইপো, নাতি, 
জামাই শালা, জ্ঞাতি, 

চিংড়ী খেয়ে তিংড়ে উঠে ফোলাবেন ছাতি, 
তাদের ছুধের বাটি মানা 
যার ছাতে টাকার সোড়া, 
তাঁর পাতে ভিমের ছোড়া, 

(জন) শাকের গোড়া, বেগুন পোড়া, 

মাসকলায়্ের দান] | 

( দেওয়াল ফাটিক্| অগ্মদীর গ্রবেশ) 

অগ্যণী। মাছ-_-যাছ_মাছ! কে দিয়েছে 
এমন বরণ, কে দিয়েছে টাচ? 

ছেড়ে যাস্তো যাব ছেড়ে, 

নেব বদ্ণ ধরণ কেড়ে) 

তাই বপি যা উড়ে উড়ে। 
( মত্ত অপৃশ্য, পাকপাজ্ উদ্টাইয়! দিমা অগ্যাণীর 

জন্তদ্ধী(ন ) 

সোনা । মাগো মা, আজকে আবার-_ 
বুঝি কাজ কল্পে কাবার। 
সেবার ছিল দৈত্যি দানা--এবার এল পরী। 
তেলের কড়া উঠলো জলে, 
মাছ গেল আকাশে চলে, 

এবার রাম ডাকি কি রহিম ডাকি, 
মুঙ্ছো যাই কি মরি! 
ওগে! মাগো, আমি এ কি কনুঘ, কোথায় 

এলুম 1 কড়1] থেকে লাফিয়ে উচ্নে পড়লুম, যাছুর 
রাজি ছেড়ে ভূতের রাজ্দিতে এলুম। কালও 
অমনি কড়ায় মাছ চড়িয়েছি, আর কোতথেকে একটা 
তালগ।ছ-পানা ভূত এশ* কড়ার তেল গেল পুড়ে-- 
মাছ গেল আকাশে উড়ে। 

আমার দতে দাতে ঈ।তি, 

ধড়াস্ ধড়াস্ ছাতি। 
তবু রাজার পেত্যয় »1ই, 
বাদ্য বলে আমার ছিষির বাই ॥ 
ওমা, এ যে দাড়ি দুলিয়ে উদ্জির মুখপোড়া 

আসছে | 
তোরে চিনি-_-আঁয় তুই, 
অ।ছে বেশ ঠাণ্ডা ভূই, 
আগে মুড়ি দিয়ে ত শুই | 

(প্রেমটাদের প্রবেশ ) 

প্রেম। বাহবা বাহবা টুঁড়ি, 
মাছ ফেপে দিয়েছে মুড়ি? 
সখের মস্লি গেল জঙ্ে, 
ভাজবে তোরে তার বদলে। 

সোনা । আজ দেত্য নয়, সত্যি সত্যি 
পেত্বী দেখা দিলে। 
ভাগ্যে ছিল হাতে নোওয়।, 
নয় ফেলুতো গিলে ॥ 

প্লেষ। রাত জেগেরাঞ্জার কাজে 

দিয়েছিলে টিলে। 
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ভূত ছাড়াবে চাড়াল এসে 
চড় চাপড় আর কিলে॥ 

লোনা। ওগো, ভাঁঞামাছ উল্টে দিতে, 
পেত্বী দেখা দিলে ভিতে, 
মুর্তি দেখে ফুর্তিছারা, পটে এলে ধন্পে ত্বরা, 
উচ্চবাচ্য ঘুচে গেল, মূষ্ছ। গেলুম ধড়াস্। 

প্রম। সরকারী জল্লাদ দেবে 
কোলে গলায় ফাস। 

শোনা । এসো এবার প্রেম জানান্তে-- 

যুখে দেব পাশ। 
আর দাড়ী ধরে ছুটি গালে ঠাস্ ঠাস ঠাস 
প্েম। আমায় চড় মালে হবে কি, রাজ! 

আপনি আস্চেন রারাঘরে, জেলেকেও আনতে 
গেছে ধরে। ভূতের কথায় প্রত্যয়, রাজার যার্দ 
নাহয়, তখন কিহবে? এতদিন রাজবাড়ীতে ভূত 
ছিঙ্গ না, আর তুমি আস্তে না আসতেই তৃত্ত এ, 
দেত্যি এল, পেত্ী এল, পরী এল। 

আমাদের রাজাকে তচেন না, 

এ ভূত পেত্রী মানে না। 
হাল্কা রাশ নয়কে। রাজার, 

এর কাছে ভেঙ্কী চলা ভার ॥ 
সোনা | তা বেশ, আমায় ফাপী দিক, আমি 

ঘরে যাই, তুমি দাড়িয়ে দাড়িয়ে খুসী ছোয়ে দেখ। 
তোমার কি? তুমি বড়লোক-_াজার উদ্ীর-__. 
পুজীর অতাব নেই-_নুজীর পায়েস খাও! 

. প্রেম। এই মারকুলি খাবার পর থেকে) 
ভুমি আনলে কেমন ক'রে--তুমি আন্লে কেমন 
ক'রে? 

সোনা । ওগো, তা দাত দেখেই বুঝেছি) 
আমি কি আর রলিক লোক দেখলে চিন্তে 
পারিনে, মার পেট থেকে পড়ে অবধি এগ্রম করে 
সাস্ছো, পীরিত এখন গায়ে চাঁকা চাকা হয়ে 
টে বেরিয়েছে, তাকি দ্রেখতে পাঁচ্ছিনে) তা বেশ 
-সজন্ম জন্ম প্রেম কর, মারকুলি খাও, সালসা খাও, 
আমার জগ্যে তোমার প্রাণ কাদবে কেন? এই 
যে কথায় বলে--মেষ়েমানষ যাঁদ ভালবাসে তা 
হোলেই তার সর্বনাশ”) আমার দেখছি তাই। 
ত। বেশ ভাই বেশ) রূপ আছে-চোরা আছে-- 
বয়স শাছে_ভাবনা কি? মর্ুবো যখন-__ আশীর্বাদ 
+ত্বে ক'ভে মরৃবো, আমার চেয়ে সহম্রগুণে রূপসী 
যন তোমার প্রেয়লী হয়। 

প্রেম। তা--তা--তো'ম1র এমনই মনই বটে] 
থাকি জান, তোমার লঙ্গে এই ছুদিন আলাপ, 

তোমার দ্ূপটাই এখনও পর্ধযভ্ত চোখে বড়ই লেগে 
রয়েছে) এর মধ্যেই তুমি মরুবে--সেটা আমার 
বরদাস্ত হবে না। | 

সোনা । মনে কনুম, রাজার উদ্জীর, তার 
নজরে পড়েছি, আমার আর মুখের সীমা থাকবে 
না) তা--কপাল, কপাল! আচা, আজ নিজের 
ছাতে ফুল তুলে, ভাল মালা গেঁথে রেখেছি, বড় 
সাধ ক'রেছিলুম, একজ*কে পরাবো ! * 

ধোেখ। কাকে-কাকে? 

সোনা। সেআছে একজন--আঁর নাম করেই 
বাকি হবে? বিছানায় আতর মাথিকে রেখেছিলুম, 
চন্দন ঘসেছিলুম | 

প্রেম! কার জন্যে কার অহ্যো? 

ভন্যে ত নয়? 
সোনা। ঘরে ধুনে'-গলগাজল দিয়েছিলুম। 
প্রেম। তবে সেই-তবে সেই-_বৃঝেছি-- 

তবে সেই। 
লোলা। 

রেখেছিলুম । 
খ্রেম। ভা! হা! বুঝেছ--এই আমার জন্চে 

জামার জগ্চে। 

সোনা । এই আছে তার মস্ত বাড়ী। 
প্রেম। এ চৌমাথায়? সে আামার--লে আমার । 

আমার 

থ্যাংরাগাছটা ভাঙল ক'রে ধুয়ে 

পোনা । আর তার আছে, তিনটে ঘোড়া 
ছ'থানা গাড়ী। 

খ্রেম। আমাবসআ মার | 
সোনা । আর তার মস্ত লম্বা! দাডী। 
প্রেম এই আমার--আমার | 
সোনা । আর সে বদ্মায়েসের ধাড়ি। 
প্রেম। তা হোলেই আযি-আাফি-আমি 

আমি না হয়েযায় না। 
সোনা। তারাঞ্জা এসে আর হুকুম দেবে 

কেন, জল্লাদ এসে শর ফাঁসী দেবে কেন? এই 
আপনার বিউপীগছটা আপনার গলায় দিয়ে 
তোমার সামনেই মরি। (গলদেশে বেণীবে্টুন )। 

প্রেম। ছিছি ছিছি, এমন কাছ ক'রো না 
কারো না, গলায় দাড় দিয়ে ম'লে ভূত হয়, তুমি 
পেত্বী হবে ?--তখন কি জানি, যদি আমায়ই পেকে 
বৰ্সো ! 

লোনা। তা পেলুমই বা! এই তো এখন 
আমায় পাবার অন্যে এত পায়-ধরাঁধরি কচ্চো, আর 
তখন যদ আমি আপনিই এলে পেয়ে বলি, সে তো? 
তোমার পক্ষে তালই হুবে। 
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প্লেম। আরে বল কি-সে কি? মারে পাবে 

কি? 
সোনা । কেন এই 

বাঁসা--আর মরে গেলেই কি এ 
প্রেম! ও বু কথা বলো 

ধলো না, আমার যাগ এতলা শুতে হয়| 

পুলে ভবার পর থেকে গিহা আলাদ। 
কণরেতভেন। 

সোনা । ভূক মানো। 

আমার কথায় পেনায় হচ্ছি না কেন? 
প্রেম। আঁকে মানিলরাবিজি মনি, অন্ধকারে 

মালি, একেক মানি, তা বশে পাঁচজনের কাছে, 

সত্য-লমাজের কাছে মানবো কেন? 

সোনা । ওগো, ভূক্গ যেনো, গোুষ্ক মেলো, 
ওগো, ছে । আমার কচ] বয়স, মার 

অইবুড়ো পেয়ে ভূতে যে উপদ্র করে গো, তা 
ভোমায় আঁ বি বাত শোন যদি তোমার 
কালা আস্বে। ওগো লেহকন রকম ভুত গে 

(তত) 

নাছুষ রায়েছি-এত ভাল- 
তি ভয়? 

ন1--9 সব কথা 
ছেলে- 
বিছানা 

০» পনির এর ছে দেখছি, ভু তবে 

খ্ডচ 

এই কী!ঢা বয়েল দেখে ওগো নজর দেয় ভাত। 
কে যেন পাছে পাছে, হম হম কে গাও 

পাগিশে একেভা পুতে । 
নবযীবল যবে ফোটে, 

কোথা থেকে কত ভূক জোটে, 

(ফেবু পাতার আশে, 

আশে পাশে আগ পিছুতে। 
কেক্সাপোত্য এুকিয়ে ঘিখে, 

চাড়া ভূতে চিঠি লেখে 
আর গলায় ঘড়ে হালায় বড়, আসে 

ভুতের ভতগ আছে বকড়ালাক, 

এত বড় ভশুথানা তার অতি ছোট চোষ, 

গঙ্জামন্রা ছার মেনে যায় 

সেযেযায় না কিছুতে। 
আবে আবদারে পুল, 

বত প্য'ন্পা'নে ঘান্ঘেনে ভুত, 

ঘুনিয়ে ঘুলিয়ে কাছে আসে, 
চায় বিছানা ছুতে। 

নাকে কথা কয়, পড়ে বোধোদয়, 

আমা দেয় * ঘুমুতে । 

গ্তঃতে। 

প্লেম। আর বলুতে হবে না,-আর হল্তে 

হইবে না, থাঁম--আমি মেনে নিস্সেছি। আজকাল 
তোমার জামার এক গ্রীণ তে, যখন তুমি দেখেছ, 

তখল আমর দেখ! ছোক়েছে। রাজ্জা এলেই 
বল্'বো এখন, আমিও ভূত দ্রেখেছি, হ্যা কটা 
খলুবো ? মেয়ে ভূত, লা পুরুষ ভূত-কি বলবো? 

সোনা | বোলো দাড়াও আছে, শাড়ীও পরে, 

এমন ভূত এখন জনেক আছে, রাজা বুঝে নেবে 

এখন। 
প্রেম । ভবে যাই, এখানে থেকে কাজ নেই। 

31ঝা আসছেল, আমরাও যাই চঙ্গ7 যেতে ঘেতে 

পথেই ভয় তে দেখা জ্বে) কিন্তু বুঝেছে! 
সোনাশী- 

লোনা! হু ভ্রী-একশোবার কি মুখে বলতে 

ছয়। আমি ফোঁমার চোখের ভঙ্গীতেই আঁচ 
পেয়েতি। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

চতুর্থ দৃশ্য 

ধারনার পথ। 

রায়ে] হরদমলিতত ও পারিষদগণ। 

রাজা | আজ স্বচক্ষে দেখতে ছবে। 
মুচ | আজে হ্যা আর শকণে শুন্তে হছবে। 
মক! আর শ্থনাপিকায় সুকাজে ছবে। 

সকলে। জান শ্বতিহবায় চাকৃতে হবে। 
রাজা] | আচ্ছা, ভূত কি? 
মক। আজ্জে, গেজীদ পুফ্ষনাছষ । 
রাও1 বল ত! নয়, ভুত ক আছে ? 

মু১ঃ। আজে, ভূত আগে ছিল, এখন যা আছে, 
বর্তমান - 

ও ঠিক। ঠিক-ভুত ষথন বর্তমান, তখন 
উপস্থাজ ব্মান 

(গ্রেমটদ ও লোনালীর প্রবেশ) 

বাজ্ঞা। এই তে উত্জীর, তুমি ষেঞলে? একি, 

বাধুনীও ষে লঙ্গে। শুধু হাতে ষে? 
পারি? শুধু হাতে যে-শুধু হতে যে? 

মক। াজ্ডে নেহাত পধু হাজে নয়, বাল চুড়ি- 

টৃড়িতো রয়েছে। 
বজ্া। তা নয়, ভাজা মাছ? 
মর্ক। ভাজা কৈ- মাছ ক? 
প্রেহ। মহারাজ, আর ও কথায় কাজ নেই, 

চলুন, সভায় চলুন; আলোটালে' আছে, সেইখানেই 
বলবে! | 
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রাঁভা | কি, জাজ্বও কিছু হোঁয়েছে নাকি? রাজা! কি গেরে!। 
আবার কিছু দেখা দিয়েছিল? পারি। কি গেরো! 

গ্রেম। মহারাজ, সে কথায় আর কার কি? 
অয়্বার- ভয়ঙ্কর! এ ঠ।কৃুরুণাটিকে জিজ্ঞ!সা করুন? (তিনকাঁড়র গ্রবেশ) 

(কগো, বল না। ূ 
সোনা । তুমিই বল না--সে অদ্ভুত কাণ্ড-- তিন। আর গিয়ে কান্ধ কি, আমি আপনিই 

শপ্লেষ। বেয়াড়া গ্লুকাগড--বঙগ না! এসেছি । 

সোনা । চক্ষু ছুটে ভাণ্ত- বলল। পারি। মহারাজ! জেলে এজেছেন। 
গ্রেম। ডাকে যেন ষণ্ড-বঙ্গ ন1। রাজা । ভু হ-ব্টো ৪ 
সোনা । ছ'তে যমদণ্ড-বল লা । পারি। হু হী বেট' হু হু হ-- 
রাজা | আর ঝনৃতে ছবে না, এ বোঁধ হয়, গ্রেম। মহারাজ | ওকে কি বলবেন বলুন । 

পারি। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন--এ বোধ হয়-- রাকা। আরে ঈড়াও ন। ছে, একটু মেজাজটা 
(বাধ য় গরম করুতে দাও । 

বার্তা। আমার মনে চচ্ছে, আর কিছু না পারি) গরম করুতে দাও । 
পাবি। আর ক্ছু না? কিছু ন1- রাজা । আরে আরে, প্েলেকুপাধূম- 

রাআা। সেই পুকুরে কোনরূপ পারি। ধম ধম্লথস্ 
পারি। আজে, ফোন্দপ-- কোনরূপ - রা] | পাব্গ পামর পাপিঠ বর্কয়। 

রাও | অথবা পাঠ) বর রুনা 
পারি। অথবা-অথবা রাজ্ঞা। বীভৎস, এ মহল্লা তুই কাহাসেলে 
রাজা। আর তা না হয় তো আয়া শালা? 
পারি । তা না চস তো--জ! না হয় ভো-- পারি! শালা 

রাজা; কিছু-কিস্ত ভা হতে রাঙ্ঞ।| বল বলৃছ্ি,-- 
পারি! কিক কিছ ত তলে তিন! মহারাজজ-- 

লোনা] মহারাজ আমি বলি কি” পারি। চোপরাও-চোপরাও- 

পরি। ভুমি কিছু ধাপো না, তি কিছু বলো রাক্ছা। চুপ কল্পি যা? কিব্লুছিলিব্লু।, 
না, মহাগাজ বল্.বপ-- মা319 বলবেন । তিন। আজে এ তিন পাছাড়ে? তিতর-- 

বাজী! আনা, লা উয়, আোয়যানযের কথ টা পাগি। চোঁপর1৩- চোপর1ও-শ 

শোন না। মাজা । দার ই করে রইলো বল্। 
পারি। সভযই ভো, মে:য়ুমানুষের কটা পারি। বল্্-ছল্দী ব্লু। 

শোন না। তিণ। আজে, বল্ছিল্ুম তো এরা! যে. 
রাজ! | কি বল্ছিলে-ব্ল গো) পারি। চোপরাও-চোঁপরাও। 

লোন1। আজ্জে না, আর কাজ নেই, জাপন্ই দ্িন। ভালো গেরো, হ্লুতেও  ব্লৃছে, 
বলুন । চোঁপরাও কচ্ছে। 

রাজ! | আমি ব্সি-- সোনা | তা করুবে-9ট| রাঁজবায়দা। তুমি 
পারি । কাজ? বলেন-রাকজা বঙ্গেল-- বঙগেও যাও, চোপ চোপও শুনে যাও । 
রাঁজা। সেই জেলে ব্টোরই সব দোষ সিন। আজ্ডে, একট দৈত্যির কথায় এ 
পারি । জেলে ক্টোরই দোষ। ভিন্পাহাড়ের মাঝে যে পুকুর শাছে, তাতে জাল 

রাজ | সেকি দিয়েছে। ফেলেছিলুম | 
পারি। সেকি দিয়েছে। পারি। এই আর কি-দোস কবুল করেছে, 
রাজ । ধরে লেয়াও শালাকে]। ফাপী ছোক-ফাপাজোক। 
পারি। ধ'রে লেয়াও শালাকো। ভ্িন। আছে, গাল ফেলেছিলুম | 
রারা| আরে ডাক না। পারি। কৈটা। মাছ ধরুবি ধর, বেট! জাল ফেন্লি 
পারি। আরে ডাক না। কেন? 



২৪ | অমৃতগ্গ্রন্থাবলী 

ভড়িত1। আচ্ছা, সেখানে প্রেম কেমন? 

শহর । গলায় গলায়; 

কর্বার সময় একটু গোল। 
তড়িতাঁ। কেন? 
শন্বর। সেই সময় আমিই বন্ধুর বুকে ছুরি 

বসাই, কি তিনিই আমার বুকে বলিক়ে দেন। 
তড়িতা। আচ্ছা, লোকজনের মেঞ্জীজ কেমন ? 

শহ্বর । তা বাঞরাজড়ার মত সদবানন্্, কিছুতেই 

গুজোর নেই, লোকের বাড়ীই পুড়ক আর 
ছেলেই মরুক, সব আপনার আমোদ নিয়ে আপনিই 

আছে। 

তড়িতা। ছেলেপুলেরা কি করে? 
শহর | বড়মাজষের ছেলেরা বাপের মরণ টাকে, 

আর গরীবের ছেলেরা রাতারাতি বড়মানুষ হুব!র 

চেষ্টা করে। 
তড়িত1। স্ীলোকেরা ? 
শম্বর | ও$, তীর সেখানে ইঞ্জিণিক়ার | 
তড়িত।। কিরকম? 
শহর । সবাই ঘর ভাঙ্গেন, তা কি আপনার, 

কি পাড়া-পড়শীর । 
তড়িতা। আর যখন কাজ নাথাকে? 

শহর তথন হয় আশাতে মুখ দেখেন, নস 
হিষ্টিরিয়া হয়। 

অবলা। ( পর্দার পশ্চাৎ হইতে ) উঃ, গেলুম 
গেলুষ গেদুম) পাষাণী পাষাণ কলে, তবু প্রাণে 
মারে না। 

শন্যর। কে ও-কে ও। 
তাঁড়তা। শত্র-তোমার শত্র আমার শক্র] 

যে তোমার বুকে ছুগি মেরেছে, আমার প্রাণে 
বিষ ঢেলেছে। 

শঙ্খর। কে-রাজা? র 

তড়িতা | হা, দেখবেঃ কি ছুর্দশা করেছি 
দেখবে? দেখাচ্ছি, দাড়াও ( পর্দা উদ্ঘাটন) এই 
দেখ। 

রাক্জ্য শ্শান রাজা পাবাণ খালি আধখান। 
উপরে আছে হাড়মাঁপ, বুকের ভিতর প্রাণ। 
শহ্বর | আছ হা, কেন কল্পে? ভাল করে 

দাও-সছেড়ে দাও । 
তড়িতা। ইস! এত দরদ কোথায় পেলে, 

নরক থেকে শিখে এলে নাকি? 
বুঝি মায়া মতা আছে? 

শঘধর। একটু,তোমাদের এখানে ও পাটই 
নাই, দেখানে কিছু আছে। 

তবে সেখানে 

তবে এ কোলাকুলী 
তড়িতা। তবে আমি তো সেখানে যাচ্ছিনে। 

শহর । না, তোমায় ভা যেতে হবে না, 

তোমার জন্ত নৃন্তন মহল তোঁয়েরি হবে, আমি 

যোগাড় দেখে আস্ছি) অবিশ্বাসী শ্রী ধোনের 

খু'়বে, ব্য।ভিচারী পতি খিলেন গীথবে, অন্কতঙ্ঞ 

বন্ধুতে আর পুত্রেতে মিলে ছাদ পিট্বে। 

তড়িত'। ইস্! অনেক ক্ড় বড় কথ। শিখে 

এসেছ যে? 
শর । সাদা কথায় মনের ভাব বল্্লে 

পেখানে ভদ্রলমার্জে যায়গা পাওয়া যাঁয়না। পে 

য/ক, রাজাকে--তোঁমার শ্বামীকে ভাল করে দাও! 

তড়িতা। তাল ক'রে দ্েৰ বৈকি--খুব ভাল 

ক'রে দেব? যেমনই আমীর সুখের পথে কীটা 

দিয়ে ভাল করেছেন, তেমনি তাল কচ্ছি, আরও 

ভাল কর্ুবো। 

অব্লা। এস, আর কেন, নিজ্যকন্ম লারো। 

সতীলশ্মী | পতিসেবায় মন দাও, চাবুকগা ছটা 

হাতে নাও। 

তড়িতা। সেতো হবেই, রোজ বিশ ঘা বরা 

আছেই) আগে তোমার বুকে ভিতর আগুনের 

শলা দই) দেখ রে হতভাগা পতি, দেখ তোর 

চোখের উপরই কি করি দে! জামার যে প্রাণের 

নায়ককে মেরেছিশ, দেখ ফুলের চীদোয়া খাটিয়ে 

ফুলের বিছানা করে তাকে শুইয়ে স্েখোঁছ, তোর 

লীমনেই তাঁর গাঁয়ে হাতি দিচ্ছি, আদর কচ্ছি) 

কেমন জলুছে-বুকর ভিতর জলছে তো ?-- 

অবলা। গুধু বুকের ভিভর কেন 1--স্বর্ণের 

থাটালে খটালে বাতি জলছে, যেদিন তোমায় 

বিয়ে ক'রেছি, সে দিন যে আমার বোশেখ মাঁে 

অলসন্জে দেওয়। ছয়েছে। 

তড়িতা। হাতি জলবে লা1-লিজের হাতে 

ঝাঁড় টাঙ্গিয়েছে, এখন আপশোস কল্পেকি হবে? 

এত দেহের মুখ, এত রঙগভর্গ আমায় শেখালে 

কে? তুমি না আর কেউ? গুণধর] আমি কুল, 

কেন আমায় সংসারের বাঘ দেখতে দাও নি? 

কেন দিবারাজি আমায় কেলিকুপ্তে আটকে রাখতে 1 

কেন ধর্ম শেথাও নি- প্রেম শেখাও শি? গিত্] 

নুতন বিলাসের রসে কেন আমায় ভাসাতে? কেশ 

আমায় অঙ্গরাগ হাবভাব কত্তে বলতে ? বিলাপের 

দাস] পশু-প্রবৃত্তির বশ হয়ে কেন আমায় লালসা 
ভাসাবার জগ্ঠে লালায্িত ছোতে? 

অবলা! । আমি কি তোমায় ব্যভিচার কত্তে 

শিখিয়ে|ছলুম ? 



যাঁছকরী 

, ভড়িতা। শিখিরেছিলে কি! ম্বামী হয়ে 
আমার প্রতি ব্যভিচারিধীর মতন ব্যাতার 
৷ কঃরেছিলে। 

০ 

অবল৷। মিথ্যাকথা | আনি কখন ব্যতিচার্ণীর 
মুখ দেখিনে, পর-দ্ৰী স্পর্ণ করিনে। 

তড়িতা। শতগুণে সে তাল ছিল; লম্পট 
লাম্পটয-প্রবৃতি কেন বারাঙ্গনার সঙ্গে মেটাও নি? 
আমি কুলের কামিনী, আমায় কেন কুলটাবৃন্ধি 
শিখিয়েছিলে? তখন তো আমার লজ্জা ছিল? 
অনঙ-অন্ুচর ! কোন্ রঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর সে লজ্জা 
তঙ্গ করেছিলে? এখন তা ভূলে যাচ্ছ কেনা? 
নিজের ছাতে মদ ঢেলে আমা খাইয়েছ-নেশার 
বৌকে থেই ধেই নেচেছি বলে এখন আঁমায 
মাতাল বলছো । 

অবল1| ঠিক ঠিকস্-রাণি, ঠিক ঠিক-- 
তড়িতা। গ্রবৃভি দমন কত্তে পার নি? পশ্ত- 

ভাবে প্রাণ পোরা--জথচ লোককে দেখাবে ছু 
চরিআ | কুচরিঝ্জের কলঙ্কটা আমার বুকে লুকিরে 
রাখবার চেষ্টা করেছিলে-_-তা লুকোন্ধ না, সর্বাঙ্গে 
ফুটে পড়েছে, ঘরের ভিতর বাজি পোঁড়াচ্ছিলে,_- 
চালা ধরবে না? আমায় তো নরকের আগুনে 

পুড়তে হবেই, কিন্ত তোমায়ও সেই কুণ্ডের ভিতর 
ব'লে শামার দগ্ধ অজে গ্রলেপ দিতে হবে। 

অবলা। ছিছি--এ কথ! কেন জাগে বল নি 
আগে বোঝাও নি, আগে সাবধান কর ণি--? 

ভড়িতা। নেশা--মজা-- স্বামীকে বশে রাখ- 
বার আয়াস! প্রথমে ভেবেছিলুম, যা জগছে, তা 
তাত রাধবার আগুন, ক্ষুধা-শান্তির আয়োজন, কিন্তু 
অনেক কাঠ ঢেলেছিলেস্্বড় জোরে ফু" দিয়েছিলে, 
তাই ধুধূ অঙ্পো--তোমার চিতা জল্লো, অ।মারও 
চিত জলে উঠলো! * 

অবলা। মার মার--এস এস--তোমার ঢাবুক 
মার। 

তড়িতা। রোঁসো, তোমার সামনেই তোমার 
গোলামের যুখচুম্বন করি। 

শহ্বর। নাস্না-- 

তড়িতা। বড় মজা হবে_-ও দেখছে। 
শঙ্বর। না-_না, আর একজন দেখছে--এ সে! 

জিপালে মস্ত চোখ জলছে--ছুনিয়। দেখে | 
আর এ লব পরী--পদী--ওরা লব [ক লিখে 
মাখছে ! 

তড়িতা। হৃত্ততাগা কাপুরুষ! তোর জন্টেই 
আমার এ ছুদ্দিশা। শব্বর আমার মরেছে, বাস্ৃতে 

১ম-৮১৮ 
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কথা কওয়ানুম-তধু ভূল বকছে? দাড়া, তোকে 

তোর আহার দিই। (চাবুক উত্তোলন ) 
অবল!। মার মার, আজকের কথায় ঢের জান 

দিয়েছ, চাবুকের ধায় পে জ্ঞান ছাড়ে হাড়ে বপিয়ে 
দাও। 

তড়িত]। এই এক। (প্রহার ) 
অবলা। আমার মতন কে আছিস--দেখ। 
তড়িতা। এই ছুই (প্রহার) 
অবলা! আঃ, পারি তো কলঙ্ক ধুই। 
তড়িতা। হ্য--এই তিন। (প্রহার) 
অবলা । শোধ হচ্ছে বিলাসের খণ। 
তড়িতা। বটে, এই চার। (প্রথার) 
'আবলা।| হিঃ, আ্রীর সঙ্গে ব্যভিচার | 
তড়িতা। বুঝহো তো, এইবার পাঁচ। 

(গ্রহার ) 

অবল|। বাজ পুতেছি, গঙ্দালো গাছ। 
ভড়িতা। এই ছর সাত আট নয় দশ। 
শর | বস্বস্বস্বস্। গেলুম মরে গেলুম, 

স্পখাম থাম। 

তড়িতা। (নিকটে যাইয়া) কি হলো, কি 
হলো? তোমার কি হলো ? 

শন্বর | ওরে, মড়ার গারে খাড়ার ঘা! 

না-আর না---কাকে মাচ্ছিস্ ? 
তড়িতা। কেন? এ হৃততাগাকে । 
শহ্গর। নারে না, ও খাচে ঘা-জগছে আমার 

গা!) রাজার পিঠে সপাৎ সপাৎস্আমার যেন 
বঞজজাথাত | দেঃ ওকে ছেড়ে-দে, ভাল ক'রে দে? তা 

হোলে আমিও হয় তো ভাল হুবো। 
তড়িতা। ভাল যদি ক'রে দিই, তার পর ওরে 

নিয়ে কি করবো? 
অবল।। তাঁবণা নেই, আমি আপনিই সর্বো। 

কুপ্ন স্থাপন ক'রে গেলুম, পাঁচঙ্গন অতিথের সেবা 
হোক, আমি মাধুকরী মেগে বেড়াব। 

তড়িভা। ওকে ভাল ক'রে দিলে তুমি বাঁচবে 
তা হোলে-_-রোলো, আমি আসছি। 

আর 

| প্রস্থান । 

অবলা। বলি ওছে আমার প্রিয়সখীর সৌখীন 
পুরুষ, ও শহ্বর | 

শশ্বর। কি আজ্ঞে কঙ্ছেন গ্রভু? 
অবলা । খলি, একটা কথা জিজ্ঞাল| কর্বে-স- 

ঠিক উত্তর দেবে? 
শ্র। সে ক-দেব না? আপনি মনিব, 

বাপের লমান। 



ষ্খ৬ 

অবঙ্গা। আরে গাম গাম, বাপটাপ আর বলো 

অমৃত-গ্রস্থাবলী 

অবঙ্গা1। আপনাদের কোখেকে আগমন 

না, রাণী তো সম্পর্ক বলে নিক়্েছেন, এখন তুমি হচ্ছে? 
আমার উপভ।ই। 

শম্বর | সে অনুগ্রহ করে যা বলেন। 

অবলা। শুনেছিলুম, তুমি মরেছিলে? 
শহ্বর। আজ্ছে হা-আ।পনার আশীর্ববাদে 

আমার সঞ্জানে গঙ্গালাত হয়েছিল। 
অবলা | বেশ বেশ-কিভু দেখলুম, বাণীর সঙ্গে 

তো বেশ কথা বার্তী কইলে? 
শর | তা কইলুম, আমার প্রেমে মরণ কি না! 

তাতে বাঁক্যি বন্ধ হয় না। 
অবলা । আমার তো এই দশা) রাণী তোমায় 

ভালবাপগেন কেমন? 

শন্বর। আজ্ঞে, প্র একরকম) শাসে জলে 
গোঁছ। 

(রাঁঘা হরদমনিংহ, গ্রেমট!দ ও পারিবদ্- 
গণের প্রবেশ) 

প্রেম। খাই যে! মার, দেখুন কি কার- 
খান। বিধকুটে ব্যাপার 1 

এ কি সব আর ঢং চম্কে যায় ছে পীলে। 
হাত যুখ বুক মানুষের মত নাইয়ের শীচে শিলে। 
রাত । অড়ুত অড়ত--এ কি আকার! 
পারি। কিস্ভৃতকিম!য় | 
ঝাজজা। আচ্ছা, পা থেকে কোমর অবধি ত 

বেশ পাথরে গেঁথে ফেলেছে, উপরটায় কিছু 
করেনি কেন? ই₹)' ছে মুচকুন্দ রায়, বল দেখি, এর 
মানেটা কি? 

মুচ। গাজর, আমার আনা হয়, মিউনিপি- 
প্যালটিকে ভারা বাধবার দরখাণ্ত করেছে, এখনও 

পাশ পান নি। 
প্রেম। তারে না না, পামনের রাস্তা কম 

চওড়া, দোতালা মোটে মণ্ডুরই হুয়নি। 
রাজা । ঠিক বলেছ-ঠিক বলেছ । 
পারি। ঠিক ঝজেছ--ঠিক ব'লেছ। 
রাজা। বালি, ওছে-ভুমি কিরাজপুজ? 
অবলা। আজে, আধখানা পরকম। 

রাজা । তোমার বড় কষ্ট-কেমন? 
মুচ। সে কথ! আর গ্রিজ্ঞাসা কচ্ছেন মহারাজ | 

ভদ্রসস্তানের পা গেছে, আর জুতো পর্বার ষো 
নেই। 

রাআা। দেখ সভাসমগণ। 
পারি। হ্যাহ্যা মহারাজ! 

প্রেম। এই তোমায় সব দেখতে এসেছি! 
অবলা । প্রেয়শী ঠাকরুণ ব]জ্যের আয় বৃদ্ধি 

কচ্ছেন লাকি? আমার দেখবার আপ্ঠ কি টিকিট 
করেছেন? 

প্রেম! ইনি হাচ্ছদ মছ্ছাগাজা হরদমসিংহ 
বাহাদুর, তোমার শীষ্কে পাখুলী হরেছে শুনে 
দেখতে এসেছেন। 

অবলা | বটে বটে, জা”) যত হুলুয) বন্ুন 
বন্থন-.কোঁথ।য় বাঁ বসবেন! আপনাদের কি 
ত'মাক-টাঘাঁক খওয়! অভ্যাস আছে? ৭ 

যুু। আরজে ই], আর জল্টল খাওয়াও । 

জভ]15 জাছে। 

জ্বল)। বেশ শত তো ত।নাক দেয় 
কে? ওরে ওগে] 

মুচ। হয হা আপনি ডাকতে থাকুন 
সত্য পতি] তামাক নাই বা দিলে, মাঝে মাঝে, 
“তাযাক দে-রে তামাধ দেখে বলে হাক পাড়, 
ত হোলেই যথেষ্ট খান্চির ছাব। আমাদের সভায় 
এ বন্দে বড | 

পাগি। 
কাঁয়নাই এই | 

আমীরি কায়দ।ই এই--আমারি, 

| 
ছি. ০ 

রাঞ্জা। আপনার এ ব্যায়রাঁমটা ক, তা ধার্য 

ইয়েছে ? 
অবল]। আজ্ঞে ই, কবিরাজ একে লেন, 

বনিতা-বিক1র, আর ডাঁক!গে বলেন, প্লেগ। 
রাজা। গ্লেগ! কোমর অধধি পাথর, আপনা, 

পেজেগ কোথায়? 
অবলা । আংজ্ঞ, (বউবণিক নম্--মাটিমণিং 

গ্লেগ। 

মুচ। তা হ'তে পারে, আমাস সম্বন্ধীর দা, 
হয়েছিল, তা হারাধন ডাক্তার বলে, ওটাকে এখন 
চপকণক পেলেগ বন্ত হছবে। 

রাপা। বেশ বেশ, আর আপনি বড়লোন 
রাজপুত্র, আপনাগ নজর, সদ্ি, এ রকম ইতুনে 
ব্যায়াম হোতেই পাঁরে নাঃ এ লোককে বলৃতে 
কইতে ভাল, পেছেগ হয়েছে। হঠাৎ কথাটা! 
মনে না পড়ে, টাইফুন-্ফিবার হয়েছে ঝলে। 
ফেল্বেন। তা এখন [চিকিৎসার কোন কিছু 
ব্যবস্থা হয়েছে? 

অবলা। হ্যা, কবরেজ মশায় কামিনী-কটা*. 
কটাহ তগ প্রস্তত করুধার জন্টে সাড়ে সাত টাকা 



নিয়ে গেছেন, ইতিমধে) আমার গঙাযাক্ার ব্যবস্থা 
ক'রে গেছেন। 

পারি। সাক্ষাৎ ধস্তরি--সাক্ষাথ ধ্বস্তরি ! 
প্রেম। আর রুগীর পরকালের গ্রন্থি আগে 

টি | 
রাজ]! আর ডাকার ফি বল্লেন? 
অবল্পা1া| তিনি উকীল ডংকৃতে বল্পেন। 
রাজা । কেন? র 
অবলা। উইল কর্বাঁর জগ্চে। 
রাঞ্চা। বাঃ বাঃ! জ:তভ্গারে উক্ীলে এরূপ 

সত্তাব। পরস্পরের সা্াধা জ্ঞাতীয় উন্নতির ছুন্দর 
' প্টিণ । 

অবলা! আশার তিনি কলম্বোর হাওয়া খেতে 
য্ততে বলেন! 

রাজা । লে কোথায়? 
অধ্া। লঙ্কায়। 
রাজা! উত্তম স্থান---উন্তম স্থান; তেশ--তা 

যাওয়া হচ্ছে না কেন? 
মুচ। পায়ে পাথর, (ভিন্বুেন কেমন ক'রে? 
পাগি। তাও তো ব্টে--তাও তে! বটে । 
অবলা | জাঁছার্জে হওয়া যায়) [কিস্ত কান 

মাহেব ঠিক কতে পাচ্ছেন দা, আমার যাবার 
তাড়াট। যালের ছিশাবে ধর্ধেন কি মাহষের 
| হিসাবে ধর্বেন। 

প্রেম। আমি বলি, উনি নধুপুর যান? শুনেন্ছ, 
সেখানকার ছল ভাল. পাথরও হগ্ষম ভয়ে 
যাঁয়। 

মুচ। তার চেয়ে এক কাঁঞ্চ আঁছে--- 
কেোখায়ই যেতে হয় না) আ'মনা রাদ্ মোপাহেব, 
আমাদের ভিতরকার আোওছহাটা গুকে শুনিয়ে 

(গোনাল)র প্রবেশ) 

(গীত) 

যুখখানি তো বেশ। 
আ'ধখানি ট(দ কপালখানি কাদন্থিণী কেশ ॥ 

ঠোট ভুখানি ছাসি-আক।, 
একটু যেন বিষাদ-মাঁধা | 

তুরুদুটি পরিপাটা নাহি কুটিলতা”ঙ্গেশ ॥ 
কিন্ত কুলে কালি চুলে, দংশে এসে ফণ। তুলে, 

কুলবতী কুল হারালে ছুর্গীতি অশেষ! 
নয় নিরাপদ, সেই যুধ্তীর পতির গলদেশ॥ 

শা না- 

২৭ 

মর্ক। ইস্! গানটা শুনে যে উত্ভীর সাছেবের 
দাড়ীতে তরঙ্গ উঠেছে। 

প্রেম | কিদ্বান, একে গান--তায় স্বীলোকের 
গল] ! 

মর্ক। হ্যা, একটু টঙ্গাট্সির কথা বটে। 
মুচ। উদ্দীগ সাছেধ কি গালে গোবর-টোবর, 

রোঁড়র খোপ-টোল দেন নাকি? 
খ্বেম। কেন? পু 
মুচ। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম ; ভাল সাঁর না 

পেলে, অযন লব! ছয়ে দাড়ী গঞ্জালদো কেমন 
ক'রে? নিদেন এক প্োঁড়াও ভাল কম্প তোংক্সেরী 
হেো!তে পারে। 

ম্ক। নাহেনা, ও দাঁড়ী নিজকে ঠাট্ট। কর 
না) উজীর লাঁছেব, ছিসেবী লোক, বুঝে সুঝেই 
খেউরী হন না, গুঁকে দাহ কর্ধার সময় আর 
ধনচে লাগবে না, দাড়ীর আগুনেই চিতা ধরে 
যাবে। 

প্রেম | থাম খামস্পময়া-টগাঁর কথা! কেন, আমি 
কি বুড়ো হয়েছি? এখানে এক গন মেয্রেমাচ্ুষ 
রয়েছে, গুর সামনে যা তা বলো না বলছি। ই! 
গে! সোনালী! এখানে আর আমরা দীড়িয়ে কি 
করবো? তোমাদের রাঁা অব্লাসিংছের ব্যাঁয়রাঁম 
তো! বড় শত্তত দেখছি, আমরা আয় এর উপায় কি 
করুবো? 

সোনা । উপায় আমি করেছি, রাণীর 
বিছানার নীচে এইখান! ছিল--এই তাঁর যাছুর 
ছড়ী, অমি চুরি ক'রে এনেছি মহারাঁজ য। মনে 
ক'রে এই ছড়ী ছোয়াবেন, ভাই হবে। নিন, 
আপনাদের মধ্যে ধার অমাবহ্যায় জনা, তিনি *ষেমন 
ছিল তেমলি হোক" খ'লে রাজার গায়ে ছুড়ীটে 
চুহয়ে দিন। 

মুচ। তবে উদ্দীর সাহেব, আপনি ছডাগাছটা 
নিন। 

প্রেম। কেন--আঁমার কি অযাব্ন্তায় জন্ম? 
মুচ। হ্যা। 
প্রেম। তুমি জানলে কেমন করে? 
মুচ। পাঁকাচোয় না হোলে কি রাজমন্ত্রীর 

কার্য কর্তে পারে? আর অমাবশ্যয় জনা না ছোলেও 
পাকাচোর ছয় না। 

মোনা । হ্যা মহায়াজ! আমিও এ বিষয়ে 
সাক্ষী দিতে পারি ষে, মন্ত্রী মহাশয় পাকাচোর । 

রাা1। কেন” তোমার কিছু চুরি করেছেন 
নাকি? 
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সোনা । আজ্ঞে হয, আমার গোরু-বধ! দড়ী- 
গাছটি। 

গ্রেম। সে কি1-কখন্ তোমার দড়ী টুরি 
কর্লুম? আমার দড়ায় অভাব! 

মর্ক| তা টে কি-উদ্জীর লাঞ্েবের দাড়ীতে 
যা কোষ্টা গিয়েছে, তা পাকাঁলে অমন বিশগাছা 
কাছি হয়। 

সোনা।' নামহারাজ! সত্যি ব'ল্ছি, জমার 
প্রাণগরুটি একটি দড়ীতে বাধা ছিল, মন্ত্রী মহাশয় 
সেটি চুরি ক'রেছেন, তাই আমার গ্রাপট! ওর 
অভ ছান্ব] হাম] ক'রে বেড়াচ্ছে। 

মর্ক| বটে, আপনার এই কার! রমুল, 
আমি উজীয়ণীকে বলে দিচ্ছি। 

প্লেম। কি বলেদেবে? ব্দমাইস লোক লব, 
যাও, আমি থ.কতে চাইনে এখানে । ( গমলোগ্কত ) 

সোনা। (মন্ত্রীর দাঁড়ী ধরিয়া) আরে ছি 
উজীর সাহেব, ই বুঝি তৃষি রলিক, একটা ঠা 
শুনেই চটে চল্লে? নাও) এই ছ্ড়ীগাছটি হাতে 
নাও) বল যে, 'কালাদানার ছুকুম, আগে যা ষেমন 
ছিল, শীগগির সব তেমনি হু” বলে রাজপুক্রের 
গায়ে একবার ছে।ওয়াও। 

পারি। ই্্যা হ্যা, ঠোক ঠোক। 
প্েম। (ছড়ী লইয়া) 'কাঁলাদানার ভুকুম, 

আগে যা যেমন ছিল, শীগগির সব তেমনি হ।, 
( যাচ্ুযষ্টির বারা ভূমি ও রাজাকে স্পর্শ, রাঁজপুল্রের 
পুর্ধবকাস্তি গ্রাপ্তি) 

রাজ1। বাঁ: বাঃ চমত্কার! আশ্চর্য্য | কি যাদু! 
পারি। কিষাছু! কিযাছু! 
শম্বর। রাণীর যাছু গেল ভেসে। 

| আমি বেচে উঠজুম হেসে ॥ 

( লন্্ষ প্রদানে উন) 
পারি। একেরে বাপ] 
সোনা । আজ্ডে উঠ্ই। 
প্রেম। উনিই কিনিই? 
সোনা। যাদুকরীর সখের বাছু,রাণী গরই প্রেমে 

মজে, এ মোহনন্ধূপ ভ'তে, এই যঙ্জানট| যঞ্জালেন। 
প্রেম। হ্যা ছে বাপু, তোমার এই কাজ? 
শব্বন। আজ্ঞে উ্লীর সাহেব, আমি মাইনের 

চাকর, রাজার হুকুমে তাঁর জুতো! ঝেড়েছি, আর 
রাণীর হুকুমে”. 

মর্ক। তার ধরে হাড়ী কেড়েছ, ৰেশ করেছ। 
শন্বর। আজ্ঞে হ্যা), বেয়াদবি করি কেমন 

ক'রে, আপনি তগ্রলোক, বুঝে দেখন। 

তম্বৃত ্রস্থাবলী 

আঅবল1। মহারাজ হ্রদমসিংহ বাঁছাছুর | 
অ!পনার জন্যই আমি প্রাণ পেলুম, আপনার অন্তই 
এই শ্বাশান আবার রাজা হলো। | 

রাজা । অবলাসিং! তোমার পিতা আমার 
পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার ছুঃখের অবসানে 
আমি যথেষ্ট সত হয়েছি, কিন্ত যা কিছু শুভান্তত 
ঘটন হলো, সে আমার তারা নয়, তোমার এই 
সোনালীর গুণে। 

অবলা। ই সোনালী, তোমার এত গুণ! 
এমন সুন্দর হনয়! আমি কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত 
করবো? 

মর্ক। আজ্ঞে, ওর একটি বিবাছ দিনও মন্ত্র 
মহাশয় উপস্থিত আছেন, ওর উপস্থিত গৃঙ্ণী 
গুনৃছি তেক নেবেন। 

মুচ। হা: হাঃ ছাঃ! 

ঃপিকতা। ক'রেছ। 

অবঙ্গা। আজ বড় আনন্দের দিন, বল 
সোনালী, তুমি কি পুরস্কার চাও? 

সোনা । আজ্ঞে, আমিও ক্ষজ্রিয়কন্য! | 
অনলা। বটেবটে, স্বরণ ছিল লা? বল কি 

পুরস্কার নেবে? 

লোনা । মহারাজ ধার্দিক, যুবাপুরুষ, স্বজাতীয় 
কুমারীকে কি পুরক্ষার দিতে পারেন, জাঁপনিই 
বিবেচনা করুন। 

অবলা। বুঝেছি, তোমার হায় শুন্দদী ও 
গুণবতী হলে লে ভাগ্যবান পুরুষ, তা'কে আপনার 
অঙ্কশোভিনী ক'তে পারে। পোনালী, আঞ্জ থেকে 
তুমি এই রাজ্যের রাজ্যেস্বরী--আমার হদয়েশ্বরী। 

পারি। উপ্লীর সাহেব, উল্লু দিন--উলু দিন 
--উলু-উলু। 

প্রেম । “এ কেমন হলো--এ কেমন হলো । 
সোলা। মন্ত্রী মহাশয়! প্রজাপতির নির্ববন্ধ, 

আপনি ছুঃখ কর্বেন নাঃ এ জন্মে আমি আপনাকে 
কখনই ভুলবো ন!, আপনার সঙ্গে চিরকালই 
আমার সম্বন্ধ থাকবে । আজ থেকে আমায় মাসী 
বলে ড।কৃতে পারেন। 

পারি। (ছান্য) 
নেপথ্যে। (বিকট শব, চীৎকার ও ক্রম্দনরব )। 

বেড়ে বলেছ, খুব 

( সন্ত্রাসে তড়িতার প্রবেশ ) 

তড়িতা || রক্ষা কর, রক্ষা কর, মহারাজ | হয় 
আমার ক্ষমা কর, নয় আমায় মেরে ফেল, ভুতের 
উপজ্রব আর সহা ছয় না। 
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রাজা। একি! ইনিইরানীনাকি? 
সোনা। আজ্ঞে হ্যা, ইনিই রাণী ভড়িতা- 

নুরী 
তড়িতা। মহারাজ, যাঁছুর যি হারিয়েছে, 

এখন টৈত্য আমার উপর ভয়ানক উৎপাত কচ্ছে, 
আপনি ন রক্ষা কল্পে উপাস্জ নাই। 

প্রেম। তৃত পুষলেই তার হাতে মতে হয়, 
আমি গশুনেছি। 

রাজা | অবলাসিং, তুমি রাজা ও ম্বামী, 
দোষার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাই তুমি। 

অবল]। মহারাজ বাছাছুণ! বিবাঁছ করেছি, 
একদিন আদরও ক'রেছি, ওর অপমানে, আমার 
অপমান। গিংহাঁপন হ'তে নির্বাসন, নির্জাননিবাস 
রাজরানীর পক্ষে উহাই যথেষ্ট। 

পারি। বাঃ বাঃ-- 

সোনা । মছারাপ্জ! গ্রাপেশ্বর | আপনি নামে 
অবলাসিংহ, কিন্তু আল পুরুষলিংহের ব্যবহার 
দেখালেন। দাসীর ধু্টতা মার্জনা করবেন, স্ত্রীলোক 
ঠিক দর্পণের মতন, ভাল ক'রে রাখলে শ্বচ্ছবক্ষে 
নিজের প্রতিবিষ্ব পরিক্ষার দেখতে পাবেন, কিন্তু 
একটুতে ছড় লাগে, ভেঙ্গে যায়, এমন কি, নিশ্বাস- 
টির পর্য্যন্ত দাগ পড়ে। মহারাণি! সৌভাগ্যবলে 
অমি আপনার স'তনী হলেও আপনার দালী। 
আনুন। ভুজ্নে একবার নারী-হদয়টা এদেএ 
বুঝিয়ে দি। 

(গত) 

সোনা । আমাদের রাখতে হয় সাংধানে, 

তড়িতাঁ। নাহয় একটু এ দিক্ ও দিক্। 
সোনা । পায় গো মৃধারাশি ব্যাভার যে জানে, 
তড়িতা। আর পুরুষ আপন থাকে ঠিক ॥ 
সোনা । আমরা যুগ্ফুলের বার, 
তড়িত1]। কিন্তু গলায় দিলে বারেবার, 

সোনা। সৌরভ দুষম! আধার 
তড়িতা | ভ্যোতিহার] পৃতিগন্ধ তার। 

সোনা। আ'ন্তো আলনুতে! তুলতে ছয় 

তড়িতা। ন্ঁকতে নাই অধিক 

সোনা। আমরা খাটি দুধের বাটি, 
তড়িতা। কিন্তজালে দিও ভাটিঃ 
সোনা । অতি পুণ্টিকানী মিষ্টি পরিপাঁটা, 
তড়িতা। নইলে আঁকলে সব মাটী/-- 
সোনা । কল্পে ঘন মেরে আহা খেতে বেড়ে, 
তড়িতা। হয় গে বল্কাতে টনিক।' 
সোনা। আমাদের ভালবাসা বেশ ভাল, 

তড়িতা। তাতে হাতে পাই মাঁপিক, 
সোনা । কিন্তু নাইটি দিলে মাথায় উঠি 

ভড়িতা। নাচি ধিন্তা ধিনিক) 

সোনা । প্রেম আউটে রাখা তাই তে। বটে 
তড়িতা। ৯1ওটো হওয়! ঘোর বাতিক ॥ 

সণ্ডম দৃশ্য 

রঙ্গপট। 

বাগ্ ও নৃত্য। 

রর উস 

পটপরিবর্তন 
মানল সাগর। 

অপ্ারাগপের গীত ও প্রামোদ-নৃত্য। 

দিল তর্কে খেল্ খেলো! ভাই 
অ(বি বাঞ্জাও তালি। 

ঠমকে আং ছেলায়ে চল নাঁচি চলি ॥ 

ঠুন্ ঠূনঠুনা না না কাহেঙ্গে না বোলি। 

. ঝুম্ঝুম্ ঝুম্ বুন-হছ সু বাজে 
পায়ের ঝল্মলি । 

আখিয়। ঝমক মারে চম্কে বিলী | 

যবনিকাণপতন 
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গৃহস্থ ভদ্রলোক । 

থেড নিডিল্ কোম্পানীর দোকানের বড়বাবু। 
অঘোরের পুক্র। 
এঁ শ্ঠঠলীপো। 
কিকাতার বড় দঙ্জার দোকানের শ্বত্বাধিকারী। 
প্র দোকানের ম্যানেজার 
পল গ্রামস্থ ক্ষুদ্র জমীদার। 
শ্রীচরণ বাবুর নায়েব । 
দেশতক্ত 
্বার্থপর মুসলমাঁন। 
স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান । 
কেরাণী। 

মুদি। 
চিনিবাসের পুজ। 

নয়ান্টাদের স্ত্রী। 
অধঘোরের ভ্্রী। 

বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী প্রোফেলারের স্ত্ী। 

ভন্রমহিপাগণ। 

ব্গমহিলাগণ, ঘট কীগণ, মুচিগণ, ছাগণ, মাক্কা, চুড়ীওয়ালীগণ, বালক গণ, ধে(পানীগণ, বন্দেমাতরম 
সংপ্রদায়, হামিদ, নিতাই, মহেশ, টিটি, বছরদ্দী ও রতনপিং 



সাবান বাঙালী 

প্রস্তাবন। 

অন্তঃপুর-লংলগ উদ্যান । 

বঙ্গমহিলাগণ। 

(গীত) 

আগ্জি গুভাদনে শুশকণে মাথায় নিছি বরণভালা। 
হলো বাঙালী ফের বাঙ্গালী, উপ্ু দে লো বলবালা ॥ 
| ওই দেখ ] ভারা পোরেছে দিশী ধুতি দিশী চাদর, 

হাট-কোটের আর নাই কো আদর, 
| এবার | বাদর সাজা ঘুচে গেছে; 
দে শো সবার গলায় মালা ॥ 

ছি (ছু একখানি কাপড়ের তরে, 

[বিলেত থেকে আসবে বলন 
তবে লজ্জা রাখবো ঘরে, 
সরমে নয়ন ঝরে, 

[বিষের শরে হদয় বেধে, ঘুচাও এ জালা ॥ 
পাশ চাপা দাও পাশ করাতে, 

পুড়িয়ে ফেল কেতাব, 
দায়ে পড়া রায় বাছুন বুড়ক্ষে দাও খেভাৰ, 

হার পয়ের পোধাক পোরে 

করো না মুখ কালা । হ » 
ধিক ধিব্ ধিক বি-এ, এম্-এ, পাশ, 
ডবল সেলাম ধিপে গোলামীর আশ, 
ধিক গে মামপা, ধিক সে সামলা, 

ধিক লে আমলা--দেশের জঞ্জাল আল! ॥ 
পেয়ে বড় খ্যথা | ফরেছে গো ঘরে, 
ধরে শিতে চাই তাই বড় গে। আদরে, 
চিরদাপী মোরা, মেছে প্রাণভর।, 
ঘর কোরে দেয় আলো, 
নেৰ দশীটুকু দিলে খারাণসী বোলে, 
গাব বঙ্গমাতার অয় জয় বাঙলা ॥ 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 
কক্ষ 

নয়ানচাদ ও গর্বিণী] 

নয়া। গিনি, ও গিল্লি! বপি শুনতে পাচ্ছো 
না? কচ্ছো কি? 

(নেপথ্যে গর )। যাচ্ছি গো, টেচাচ্ছো কেন? 
নক্মা। টেঠাঁচ্ছি কেন, মাথা-যুড একথার 

গুনে যাও না এলে, কি হচ্ছে? 

(গরবিণীর প্রবেশ ) 

গর। এই ময়দা মেখে দিচ্ছিলুম, অত্ত চেঁচাচ্ছো 
কেন? কি হয়েছে? 

নয়া। এইবার দ1ও, ব্টোর বিয়ে দাও। 
পাচ ছাজার টাকা ঘরে পোর। 

গর। তা পুরুশোই ত, কেন পুরুবো না। 
আমি মোহিনীর বিয়েতে চার হাজার টাকা 
দিয়েছি, শোধ নেব না তা? 

নয়া। শুধু শেধ, এইবার বোধ 
যাঁচ্ছে। 

গর। নাও নাও, আমি কাঁজ ফেলে এসেছি, 
কি বুবে বঙ্গ, তোমা? ও সব বাঁঞ্জে কথ! আমি 
ঢের শুনেছি। 

নয়! | বাছে কথা নয় গো, বান্জে কথা পয়। 
সেবার এন্ট্রম্স পাশের পর যখন সাগরে তিন 
হার টাকা আর তা ছাড়া ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, 
আংটা দিতে চেয়েছিল, তখন রাণী হ'গে না, 

পর্যন্ত হয়ে 

ভাবলে, এগ-এ। পাঁড়য়ে ছেলেকে তালেবর 
করুবে, এখন ষে সব যায়! 

গর। ও মা, তাই ভাল, আমার কালীর 
বিয়ের কথা | আমি এল-এ। কি বি-এ পড়িক়ে 
দশ হাজার টাকা নেব | র্ 



- অসু'গ্রন্থাবলী 

নয়]। থোলে টোলে জোগাড় কোরে 
রেখেছ কি? বলি, ভু-মুখো! থোলে,। না এক দিকৃ 
আটা? 

গর। বৰকো গে গঞ্জর গঞ্জর কোরে, আমি 
যাই, কা করি গে। 

নয়া। বলি শোন শোন। 
গর। কেন, হয়েছে কি? কালীর কি 

কালেজ থেকে নাম কেটে দেছে, না পাশ বন্ধ 
হঙ্জেছে? 

নয়]। ভা নয়, গে! তা নয়, পাশের দর নেমে 
যাচ্ছে! এখন শুনে এলুম, যে ছেলে ব্যবল।- 
বাঘণজ) কারিগিৰি শিখবে, তাঁরই বিয়ের ষাঞ্জারে 
ধন হছবে। 

গর। কি-শিখবে কি? 
নয়া। এই বড় বড় ব্যবসা-বাণিজা ত 

আছেই, তা না হোক, একখানি যুপির দোকান 
কর্বে খা ছুতোরের কাঁধ করৃবে, তার বিয়েতে 
এম-এর চেয়ে দর বেশী হচ্ছে। 

গর। কিছু নেশ।-টেশ। কোরে এসেছে! না 
কি? কোঁথেকে এ সব হুজুগ নিয়ে এলে? 

নয়া | হুজুগ নয়, নিজে মিটিঙে গিক্ে গুনে 
এলুম। সব্বাই হাততালি দিয়ে প্খন্দে মাতঃমৃ* 
বোলে গেছ্িউলিউঘন্ পাশ কোরে দিলে। 

গম! কোথাষ্ গেছলে? কোথাস 
এলে ? 

নয়া। এই মিটিঙে গো । আমাদের শ্টামপুকুরের 
ম'ঠে যে অণ ভারা খিটিং হয়েছিপ গো । 

গর। আর তুমি গেখানে গিয়েছিলে? আমি 
একটা দ্বালী ব'দী পোড়ে আছি, একবার জিজ্ঞাস! 
নাই--গিয়েছিলে? আমি না বার বার ভোময 
মানা করেছি যে, চারদিকে পাহারাওয়ালা 
গোয়েন্দা ঘুরৃছ্ে। ও জব মিটিং ফিটিডে যেও না, 
তবু কথা শোনা ছলে না) একবার যাও, হাতে 
হাঁতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাক, ছেলে পুরুক, 
তখন মিটিং নাক দে কান দে বেরিয়ে 
বাধে। | 

নয়া। আরে পাগলী, আমি কি সেরকম 
যিটিতে গেছি, ওই কেনে ধারে থারে ঘুর 
িলুম । 

গর। তার পর? 
শয়া। এই উত্তর দিকের কোণে যে খেজুর- 

গাছটা আছে, তার আড়ালে বোসে সব কথা 
ছিলুমশুন্। 

শপে 

গর! কেন, যাবার দরকার কি 
তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ও লব কথায় 
দরকার কি? 

নয়া। আরে, আমি কি অন্ত ফোন মিটিঙে 
যাই? এটা শুন্ছিহুমু যে, ছেলেরা কি 
নৃতন কাঁপেজ করৃবে ধলে ক্ষেপেছে, এই পাশ- 
ফাল উঠিয়ে দেবে, আর ছুতোর কামার হবে। 
তাই ভাব্লুয, কালীচরণের বিয়েটা হওয়া পর্য্যস্ত 
পাশের দর থাকবে কি নাঁ বুঝে আলি । 

গুর। তা পাশের দর কি নেমে গেল? 
নয়া | একেবারে একেবারে, ওই বিলাতী 

কাপড়ের মত সাক নেমে গেছে। 
গর। এ লব বিধেতার ভিটকিলিষি) মোহছি- 

শীর বেতে আমার গায়ের গহনা ন্চোলে, আর 
যেই আমার কালীর ছু-ছুটো পাশের সময় হয়ে 
এলো, বাছা আমার সুর্দে আললে ঘরের টাকা 

ঘরে আনবে ভাবছি, অ!র আটকুড়ো বরাখুরের। 
জুটে অমনি সব উল্টে পাণ্টে দিলে? 

নয়া। দেখ গিনি, আমি বল্ছি কি--সময় 
বুঝেহাৰ কাত করতে হছয়। 

গর। তা হবে বই কি, এখন জোবায় নিটিঙে 
যেতে হয়, গেই লেকটাগ কিন! কি--তাই দিতে 
হয়) জার ছেলের বেটি য'তে না হয়, তার চেষ্টা 
কনুতে হয়, এই না, কেদন? 

নয়া। বলি, এইটে বুঝি শেষ কথা হ'লে? 
একটু তলিয়ে বুঝে দেখ না; আকাল আর 
ঘটক তোঁমাদ বাড়াতে আঁগুছে কি? 

গর। লে আস্ৃবে কেন? নবনী বেটা বলে- 
ছিল যে, ছ? হাজার টাক! করিয়ে দিতে পার্ল 
আমায় শতকরা পঢ় টাকা দিতে হবে? আধি 
ব্নুষ, মরু মাগী, ছু" টাকা মাইনের রপধুণীগিবী 
কোরে খেতিস্, ঘটক! কোরে আম্বা বেড়ে 
গেছে, নগর বা দেবে, তার উপর শতকরা ন! হয় 
আট আনান হয় জোর বার আনা দেব) 
আবার কি? ভাঁইবুঝ মাগী দেমাকে আসে না। 

নয়া। যাক, ও কচকচিতে কান নেই, 
এসো, এখন কিসে লব দিক বঞ্জায় থাকে, ভাল 
ছয়। তাঁর একটা পরামর্শ করা যাক? তুমি 
খবরের কাঁগজও পড় না, বাইরের কথাও জান 
না, ব্যাপার বড় গুঙ্কতর দাড়িয়েছে । এই চাকুণী 
চাওয়া পাশের বাজার সতাই নেমে গেছে। 
ওগো শুনলুম, এক জন কায়েতের ছেলে কি নূতন 
রকম একটা চরক1 করেছে, তাঁর অন্যে নাকি 

ছিল! 



 অঘেো। নাও, একা রামে রক্ষে নেই, সুশ্রীৰ 
দোসর | দেড় বছর ম্যালেরিয়! জরে ভূগৃপি, এখন 
একবার পালোয়াশী দেখ। 

নরে। আজ্ঞে, আর আমার লে অবস্থা নেই) 
এখন আমি রো শ্াণ্ডো করি, এই বুকের ছাতি 
দেখুন, এই হাতের গুলি টিপুন, যেন লোহা। 

অঘে!। যাযা, ঢের দেখেছি। 
লরে। কি বলেন মেসো মশাই, আপনার! 

ছেলে ছেলে কোরে আমাদের সব উড়িয়ে দেন) 
কিন্ত এই যে শ্বদ্শো অনুরাগ--ধ জাগিয়ে দিলে 
কে? এ বজায় রাখছে কে? আমর] না খেয়ে না 
দেয়ে গ্রাণপাত কোরে খাটুছ, তবে ত দেশী 
ক্রিণিষের ক'ট্তি বাড়ছে! আমরাই সব করৃলুয, 
আর মুরুববীরা বলেন, ছেলেদের অত বাড়াবাড়ি 
কেন? 

অঘো। তা! দেখ নরেন, আমরাও বুড়ো হয়ে 
ম্ম/ইনি, এক দিন ছেলে ছিলুম) বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ 
ছোলে ছেলেরাই নিমন্ত্রণ করতে যায়, ছেলেরাই 
বাড়ী সান্ায়,। অভ্যাগতের যত্ব করে, পরিবেশন 
করে, চাকর বাকর কম থাকলে আপনারা হতে 

কোরে এটোপাত পর্যান্ত ফেলে, যুরুবীরা বোসে 
বোসে তমাক টানেন, আর হুকুম করেন বই ত নয়; 
কিন্তু তা বোলে কাকে নিমন্ত্রণ কর্তে হবে, কাঁকে 
না হবে, কোন্ এক-ঘধোরেকে জাতে তুল্তে হবেঃ 

কাকে এক-ঘোরে করতে হবে, সে বিষয়ে কি 
'ছলের? এসে কর্তাদের উপর কথ! চালাবে? 

". নরে। তাকি আমর! করি? আমাদের সব 
লীডাঁর আছেন, তাদের কথা গুনে চলি। 

অঘে!। ওই বাবা ওই, ওই লীডার নিয়েই 
গোলমাল! এই লংসারেই দেখতে পাই যে, কোন 
ছেলে বাপ-ঠাকুরদাদার কথা শুনে চসে,, তারাই 
হলেন সেই ছেলেদের লীভার) তারা ছেলেদের 
তালবাপেন, সেচ করেন, কিসে তারা লেখাপড়া 
শিখে কাছ-কর্থের উপযুক্ত হয়ে মান্থুষের মত হয়, 

গ্ারই চেষ্টা করেনঃ আর একরকম জীডার আজকাল 
হচ্ছে দেছি যে, তারা ছেলেদের ভবিষ্যুৎ মলের 
1দকে দৃষ্টি না রেখে আপনারা কিসে হালফিল ক্যাপ 
পাবেন, তারই আশায় গরম গরম লেক্চার 
দিয়ে আপনাদের লাম জআাছির কর্ধার চেষ্টা 
ৰ করেপ। 

ভষ। তা বলতে কি, এই যে তোমাদের 
গোলমাল হচ্ছে, এর জন্ত আমাদের বাছারাই 
গাপপাত কোরে খাটছে। 

মতি | একশোবার, একশোবার, আমি বরং 
আপনাদের ভয়ে যতটা ইচ্ছা, ততটা কাজ কর্তে 
পা.চ্ছনে। 

অঘে। মতি, দেখ বাবা, যাতে আমার 
চাঁকগীটির হানি না হয়, তা করি, কিন্তু তোর্দের 
আদত কথায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে) শোন্, 
আমার পরামর্শ একটা শোন; তোদের ওই যে 
ন্ুরেন বড়য্যে ত সব দিক্ বঞ্রায় রেখে কাঁজ করে, 
ওর কথাটি শুনে চলো, আমি কিছু বল্বে! না, নইলে 
অ[জজকাল অনেক নুহন এসে গরম কধা কয়ে তোদের 

ক্ষেপিয়ে দেয়? ওইটিতেছ আমি কেমন নারা্জ। 
অবশ্ঠ, হয় তো তাদের উদ্দে্ ভাল, কিন্তু কোন্ 
গড়নে কতটুকু পান দিতে হর, সেইটি বোঝেন ন!। 

ভব। শুন্লি নন্বা, শুন্পি মতে, কর্তা কি 
বল্ছেন? উনি যা বলছেন, তা শোন্, ও সব ছৈ চৈ 
ছেড়ে দিয়ে আপনাদের পড়া-শুনেো কর্। 

নরে। মাশী-ম', সকল কর্তব্যের আগে কর্তব্য 
মাত-সেবা করা, আমর] আমাদের স্বর্ণাদপি গরায়পী 
জনশী জন্মভূমির সেবা কর্ছি। 

মতি। এই মা এই__বুঝতে পেরেছে? নরেন 
যা বলেছে, বুঝতে পেরেছে ? এর চেয়ে আর কিসে 
বেশী পুণ্য হ'তে পারে? 

তব! আচ্ছা বেশ, আমি ত তোর মা, তুই ত 
আমার সেবা কদিস্, আমিও আশীর্বাদ করি; কিন্ত 
তুই যদ আপনার পড়ান্ডনে! কাজবন্মু ছেড়ে দিয় 
দিন-রাত আমার পায়ে হাত বুলোস, আর পাক] চুল 
বেছে দিস, তা হোলে কি আমি বেশ সুখী হই? 

মতি। সহজ অবস্থায় নযু, কিন্তু মা, তোমার 
যদি ব্যারাম হয়, তা ছোলে কি আমার উচিত নয় 
যে, কলেছ-টলেদ্র বন্ধ কোরে দিনরাত তোমার, 
কাছে বোসে সেবাশুশব। কর ? তেষনি আমাদের 
বঙগমাতারও এখন জেই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থা) 
এখন আমার পড়া যাক, কর্খ যাক, ভবিষ্যতের 
ভাবনা যাক, প্রাণপাত কোরে মাসের সেবা করি, 
মাকে আরাম করি, মাকে বাচিয়ে তুলি) তার পর 
আবার জাপনার কাছে মন দেবো মা! তুমি নরুবে, 
আর আমি সে দিকে দৃকৃপাত না কোরে কি কোরে 
উকীলের লামল! মাথায় দেবো, তারই যোগাড়ে 
থাকবো? 

নরে। বেশ বলেছে! মতি দা, বেশ বলেছে, 
যদি আনাভূমিকে সত্যই আপনার মা'র মতমা খোলে 
ভাব, তা হ'লে মাঁপীমার অন তুমি যাকর, বঙ্গ- 
মাতার অন্থও তাই করা উচিত। 
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আংটী ছাড়! ছ"্ছাাঁর টাকা নগদ দিতে রাছা 
হয়েছে, এই ফান্তুন মাসে বে, আর তুই বল্ছিস, 
বেকরবো না? 

মতি। না, যার কন্ঠার সঙ্গে আপনারা 
আমার বিবার অস্ন্ধ স্থির করেছেন। তিনি এক 
জন শ্বদেশডোহী, মাঁত়ভূমির কুসম্তান | কেউ যাতে 
তর মেয়েকে-- 

অঘো। ' আর ঝুম বড় স্ুসস্তীন! বেই 
আমার আজ খাদে কাল র্রাঁয়বাহান্বর খেতাব 
পাখেন, একট মৃপ্ত জম্দার, কত সাছেব তার 
হাতে, তিনি হলেন ম্বদশের শত্রু, আর তুমি 
এখনও পাঁশ করনি, উকিলী পড়ছে! সবে আর 
তুমি একবারে হয়ে গেলে দেশের মহামিতির ! 
দেখ, তোকে এখনও কোন কথা বলিনি--কিন্তু 
আর ন! বোলেও থাকৃতে পারিনে। একবার 
আমাদের আফিশে গিয়ে দেখে আসতে পারিস্ 
বে, এবার হাফ প্রাইজ সেলে বেশী বিক্রী হয়নি 
ফোলে ঘড় সাছেব বাঙ্গালীদের ওপর কি রকম 
চোটেছেন? চাকরী ত ভাপপাতার কুড়ে! ভার 
পর তোদের জন্য সে চাঁকগীটুকুও বুঝি যায়| 

যতি। ছেড়ে দাও বাধা চাকরা। জামাদের 
নুরবংশ কত বড় বশ! আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ 
করে তুমি কি না একটা দ্বর্ীর দেঁকানে 
গোলামী করুঞ্থো | বিলেতে গেলে ও বেটাদের 
পরিপুকর্ষণ বোলে ফিরি বর্লেও পেটের তাত 
জুটে ন!! 

অঘেো। বড্ড বেড়ে উঠেছিস্ যে! এীদরজীর 
দোকানে চাঁকখী কোরেই তোকে এত বড়টা 
করুলুম--খি-এ পাশ কাজু 1 আর আঞ্জ-_ 

মতি। বাবা, আপনার সঙ্গে বথ| কাটাকাটি 
করুলে মহাপাতক হয়, কিন্ত হাত-যোড় কোরে 
জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরী করেছিলেন? 
কেন ঠাকুরদা] মহাশয়ের ঘোটনা-পাড়ার তিটে 
ছেড়ে, সেখানকার চাষ-বাস উঠিয়ে দিয়ে কল্কাতার 
এসেছিলেন ? ঠাকুরমার মুখেতে গল্প শুনেছি যে, 
আমাদের দেশের বাড়ীতে কত মুখ ছিল, কত 
লোক অন্ন থেকে যেতো, কত পালপার্বণ হতো? 
আর এই কল্কাতায় ইংরিজী পোড়ে, দাসত্ব করুতে 
শিখেই বা আমব1 কত সুখেই আছি ? 

অঘো। কথা সত্যি বটে বাবা, সে কথ! 
সত্যি। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা আর ভাবলে 
ক হবে? আপাততঃ ভাবছি, ভোঁষার এই পুলিস 
হাজামার কথা কা'ল সকালেই তো খবরের 

ক।গজে বেরিয়ে পৌড়বে, তা হ'লে শ্রীচরণবাবু 
তোমাকে ভার মেয়ে দেবার জন্ত যা হ্বীকার 
কোরেছেন, সেটার কি করবেন, তাই ভাবছি, 
বড়ই তাবন1। 

তব; আর নগদ ছ"হাঁজার টাকা, আর তা 

ছাড়া ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, রূপোর বাঁসন, হীরের 
অ1ংটা-- 

অঘো। শেষ পুপিস-কেস কর্লি-_পুলিসকেস 
করুলি। শেষ দশায় দাঞ্চরীটে থাকেনা আর 
আমার দেখছি। 

মতি। নাই থাকুক বাবা! আপনি তে! 
জানেন যে, ছেলেবেলা থেকে আমি একটু হাতের 
কাজ করুতে পারি, মা জানেন, বাড়ীর যে সব 
বসল ভেঙ্গে গেছে, আমি শব নিজ্জে হাতে 
রাংঝাল দিয়েছ) আপনার খাটের খুরে!। যখন 
ভেঙ্গে যায়, চুতোর পাওয়া যায় নি, আমি নিজে 

হাতে ভা মেরামত কোরে দিয়েছি, জযোতিকে 
কত কলের খেলনা কোরে দিয়েছি। আপনাদের 
দুঙ্জনের পায়ে ধরুছি, আমায় অনুমতি দিন যে, 
আমি উকিলী একজাঁমিন দেব না। যাতে ভায়ে 
ভায়ে, দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাঙান 

যায়, সে ব্যবসা আমি করৃবো না। আমার ইচ্ছে 
হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি করবো । আমি 
শেলাইদার ঠাকুরদের এষ্টেটের ম্যানেঞ্জার ধাম'চরণ 
বাবুর তাত দেখেডি, শ-বাজারের অনুকূপ মল্লিক যে 
নৃতন তাত করেছেন, তাও দেখেছি, আর আপনর 

বন্ধু ভহর কাকার ভোয়েরী তাল তাত দেখছ) 
এই সব দেখে শুনে আমার মাথায় এমন সব তাতের 
চরকাঁর আইডিয়া এসেছে যে, তা করুতে পার্লে 
খিপিভী সেলাই কলের মত আমাদের মেয়ের ঘরে 
ঘরে কার্পেট বোনা ছেড়ে বাড়ীর ব্যবহার্য কাপড় 
তোয়েগী করতে পারবে, আর ঘরে ঘরে সুতো 

তোয়ের হবে। 

(নরেনের প্রবেশ) 

নরে। মোত,দা, মোতদা, বাড়ী এসেছো 
ভাই? 

ভব। কি নরেন, তুইও এই হাজ?মে পড়েছিস 
নাকি! 

নরে। আমি পড়েছি! আবি থাকলে কি 
ঘোতদাকে ধোরে নেবেতে পারতো? আনরা 

ছু" ভাই খুবি বাশিযে দীড়ালে পঠিশটে লোকের 
মওড়া নিতে পাগি। 
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যে, সাহেব তোমায় জবব দেবে? আমার অমন 

শক্ত ব্যামোর সময়ও কাঁমাই করা চুলোয় যাকৃ-: 
তোমার এক দিন আফিসে নেট হয় নি। অমনি 
খামোকা ভোঁমার চাকরী যাবে? 
_ অঘো)। আর খামোকা! বপি জেঙ্িন্স 
পাছেবটা আছে বলেই এখনও টেকে যাচ্ছি, 
নইলে সাছেবেরা আজকাল বাঙালীর ওপর যা 
চোটেছে, তাতে পেটের ভাতটা আঁর কোরে 
খেতে কবে না! উঃ-ছি ছি ছি--যাতের এভ 
ভরসা করি, সেই মোছেই শেষ আমায় ডোবাতে 
বসেছে | 

ভব।| তা--যাও না একবার চাঁদরখালা নিয়ে, 
এই কলুটোলার থানা! আঁর কতদ্ুরই বা] একট! 
জরিমানা! ফান! দিয়ে জামিন ফামিন হয়ে লিয়ে 
এস না তাকে ঘরে | আছা, বাছা জামার সেই 
নটায় খেয়ে বেকিয়েছে। পেটে তার পর আর 

অলরঘিটুকু পড়েনি | ঠ!কুরপো গিয়েছে বটে, কিন্ত 
পে কি তেমন ব্যাযোত কোরে লব বলতে 
পারুবে? 

অথে!| সে ভয় নেই, কমল এ সষ বিষ 
বোঝে । যা করুবার, পে সবই কোরে আ.স্বে, 
পামিযে গিক়ে তার ওপর বেশী কিছু করতে 

| পারবো, তা বোধ হয় না। 

(মতির প্রবেশ ) 

ভব| এই যে শামার বাধা! আয় বাবা, 
| ায়! কোথায় গেছলি?, কোম্পানীর লোকের 

পঙ্গে কি অমনি কোরে দানা-হাঙামা করে। 
মতি। আমি দার্া-হ'জামা কি করেছিলুম ? 

আমার কোন দোষ ছিঙ্গ না। 
অথে!। তোমার কাকা ফোথাস্ব? "' 

মতি। সেই কৌন্পল মশায়ের সঙ্গে তাঁর 
বাড়ীতে গেছেন। কৌন্মলি মশায় আর জনকতক 
ভদ্রলোক এসে জামিন হয়ে আমাদের ছাড়িয়ে 
দেছেন। 

ভব। বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্--লেই বাছারা 
আমার, যে না ডাকতে পরের উপকার করে। 
তার চেয়ে আর বড়লোক কে?হামতি! আমার 
কপালে এই ছিল। কর্তা না খেয়ে না দেয়ে 
তোকে উকিলী পড়াচ্চেন, ভাবছি, কষে তুই 
পাগড়ী মাথায় দিয়ে পুলিসে গিয়ে এজলাস কোরে 
বস্ৰি। আর তোকে কি না সেই পুলিসে 
»গরেপ্ডার করে লিয়ে গেল! পাহারোলাতে 
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তোর হাত ধরলে! এই আমাদের বুড়ো! বেছাঁর' 
ভিকু-ওর এক ভাগনে তো শুনেছি পাহারোল 
চাঁকপী নিয়েছে £ কি আশ্চধ্যি | যার্দের বাঁপ-খুড়ে 
আমাদের বাড়ী বাসন মাজে, পায়ে তল 

মাথায়, তাদের ছেলেপুলে পাচারোলা হয়ে 
কিনাভদ্দর লোকের ছেলেদের ছাত ধরে! হ্যা 
রে নতি, মারধোর খাস্নি তো বাবা? 

মতি | ভা মা! তেখযার খায়ের দুধের কি 
কিছুই জোর ছিলনা যে, আমি মার খেয়ে চ'লে 
আস্বো? মনে নেই, জামি সাত বৎসর বয়স 

পর্যন্ত জেযার মাই খেফেছি, তুমি জমায় কত 

বোঁকতে, গাল টিপে দিতে, তবু ছাড়িনি? তোমার 

সেই দুধের জোরে আমার গায়ে এখন এত বল 
আছে যে. দ্বুটা পং্রোঙাকে- চারটে গোরাকে 

একেলা হছটান্্ত পারি, 
অঘো। হাপার, খু পার। এ গীয়ার্তীমি 

কর গে. আর আমার মাঁথংটি খাও। 
মতি( কেন বাক? আমি কখনও কোন দিন 

আপনাকে অমাঞ্ত করেছি? 
অঘো। না,তা রশি । তোমার মত ছেলে 

পেরে আমার কুকখান। দশছাজ হয়েছিল। কিন্তু 
শেষটা কেন থাবা আমার আনন ধূলে। দিতে 
বসেছো? তোঘার আপনার সর্বনাশ করবার চেষ্টা 
কচ্ছো। একে তো আঘফাদের সবাই বঙে চাঁষা, ভূমি 
লবেছিলে আমার একমাক্র আশা) তা খামোঁক। 

গৌয়ার্তম কোরে আর পাচজনের হঙ্জুগে নেচে 
শেষ্ট। একবারে পুলিম কেসে পড়লে কেন? 

যতি। জাপান তার দ্বাপ্তে কেন ভাবছেন? 
না হয় আমি দেশের নয ভুমাস জেল খাটলুমই বা। 

ভব। ওরে, জেলে যাবি কি রে, জেলে যাৰি 
কি? তুই অমন কথ যুখে আন্লে আমি এক দিনও 
যে বাচবো না। 

মৃতি। এই কানা মক কল্পে বুঝ মা? তা 
হ'লে আমি এখনি বাড়ী থেকে চোলে যাঁব। এই 
ভন্ভই ত বাঙ্গালীর উন্নতি হয় না । 

ভব। ওরে, আমি যে ঝড় সাধ কোরে বউ 
আন্বো, সব ঠিকঠাক, আর এমন লময় তুই এমন 
সর্বনাশ করলি ? পুলিসের ছাতে ধরা পড়লি? 

মতি। বড আনা কি? তুষিকি মনে করছো, 
আম পালেদের বাড়ীবে করবো? কখনই না 

অথে!। হারে মতে বলছিস কিরে? তুই 
যে বড় বেশী স্বাধীনি হয়ে পড়পি। সব কথা ঠিক. 
ঠাক হয়ে গেছে, তার! ঘড়া, ঘড়ীর চেন, হীরেক 
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দেশের ষড় লোকেরা তাঁকে হাঁজাঁর টাকা অমনি 
দিয়েছে) আর সেই ছেলেকে মেয়ে দিতে চাঁর্টে 
ভাল ঘর চেষ্টা কর্ছে। এসো যাই, খাওয়।- 
দাওয়ার পর একটু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাববো। 

০ 

হাওড়া--বকল্]।ও্র রোড । 

(শীত) 
এই যুখপে।ড়া সব ছেড়া 
নাই সেকালের গুকুমশাই 
ষেবিতোয় আগা গোড়া । 
(আমর) আমর। অব গণি মাস্তি 

ভদ্দর ঘরের কঞ্গে, 

ছোট্রকে বেরিয়ে ঘটুকী ছতুম 
তোদের ভালর জষ্যে 

অমন ভাঞগ্রের অন্নে ওপ্ম দিয়ে 

তার কেয়ার কোরে ঘোড়া ॥ 
তা বোন্ আগ্জ এই কটা বচ্ছর ধরে, 

আমরা দিয়েছি কত সোনার মেয়ে 
আকাট বক1ট বরে, 

সাজিয়ে থরে থরে 

দানপসাগর আর নগদ টাকার ভোড়া। 
ই্যারা ্ড়ারা মুখপোড়ার। 

ভোয়াই কি না শেষ, 
মার্ছস্ আপনার পায়ে আপনি কুড়ল 

মতিয়ে দিচ্ছিপ দেশ, 

হবে অশেষ খোয়ার বৃঝছিল গোয়ার 
পাশ যদি দেয় পাশ মোড়া, 

আগাদের কি-নয় ফের হব ঝি, 
ঘর তাড়াতে ঘর যোড়া ॥ 

ঘটকীগণ... 

জপ ছার 

তৃতীয় দৃশ্য 
দরস্দালাল। 

শঘোর ও ভবতারিণী। 

ভব। হ্্যাগা, তবু এই ঘরের কোণে বোসে 
মাথা চাপড়াতে থাকবে? একবার যেতে পাব্লে 

না! গতর নেড়ে? আফিন পেকে খেটে খুটে এসে 

ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তা কি বুঝছিনে? কিন্তু তবু 

ছেলে, আর ছেলে বোলে উপধুক্ত ছেলে! 
তাকে থানায় ধারে নে গেল শুনে তুমি ধেশ 
নিশ্চিন্ত হয়ে বোসে আছ1 আমার বুকটা 
ভেতরে যে কি করৃছ্ছে, বুঝছো না। 

অঘো। বল বল, থামলে কেন? বাঙ্গালী 
ঘরে অন্মেছি, লাছেবের জুতোয় মাথ! রেখে 
গোলামী কোরে ছুপয়সা এনে কোনমতে আখ্- 
পেট! খেয়ে সংসার চালাচ্ছি, এ কি সোক্া 
প্রপরাধ! এ অপরাধের কি মার্জনা আছে? 

ভব। এই আমি এক কথা পাড়লেই অধনি 
কীছুনি স্বরে বেউলোঁর গাঁন আরস্ত হলো। 

অঘে। কেন বল দেখি বাগ কর গিম্সি? 
আমি না করেছি কি? এক তো একটা দরজীর 
দোকানে কুড়ি থেকে আরম্ভ কোঁরে যাটটি টাক 
মাইনে হয়েছে । মাসকাবারে টাকাটি পাই, 
তোমার হাতে ধোরে দিই! হেঁটে যাই, হেটে 
আসি, পিপাসা পেলেও আফিসে এক পয়সার 
বাত(সা কিনেও মুখে দিই না। 

ভব। আর আমি বুঝি অরি-বারাণশী পোরেই 
জ!ছি, আর দুবেলা দশ গণ্ডা বড়বাজারের সন্দেশ 
পেটে পুর্ছ ? 

অধঘো। হাঁগা, আমি কি তাই বল্ছি? তুমি 
যে কতকষ্টকর, তা কি আমি জানি না? তুমি 
এয়োত রাখবার জন্তে একটু আশের গন্ধ নাঁকে 
দিয়ে আমার পাতে মতির পাতে যে কাখানি 
মাছ আছে--সব ঢেলে দাও, তা কি অমি বুঝতে 
পারি না? বিস্ত নিঞ্জে হাতে করছো, খরচটা 

বোঝ তে? 

তব। বুঝি গো--সব বুঝি। কিন্তু মতি আমার 
এই উকীলিটি পাশ করতে পার্লেই তো সব ছঃখ 
ঘুচবে ?. . 

অঘে। আর পাশ করেছে! সর্বনাশ হলো! 

সর্বনাশ হলো! তারা বড় বড় লোক, কোন 
অভাব ত। নেই, কেউ বা খবরের কাগর্জ লেখেন, 
কেউ বা কালে করেন, আর অনেকেরই উকীলিতে 
বড় বড় পসার। এই ছেলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমাদের 
সর্বনাশ করলেন! এই একবারকার হাফ গ্রাইজ 
সেলে আমাদের সাছেবের দোকানে বেশী বাঙালী 
খঙ্গের হয় নি বোলে বড় সাছেব একেবারে শাগুন 

হয়ে আছেন! এই তালপাতার কুঁড়ে চাকীটুকু 
থাকে না থাকে, তাও বুঝতে পাচ্ছি নি। 

ভব। তোমার এ সব অমঙ্গলে কথা | কেন 

তুমি কি এই বিলিতী দ্িনিসের বিক্রী বন্ধ কর্ছো 
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( নেপথ্যে) দাদা, একবার বাইরে আম্মন, 
কষতবাবু এপেছেন, পুলিসের উকীল কৃষ্ণবাবু। 

ভব যাওযাও, কি হলো, ভাল কোরে বুঝে 
এলো । মতি! তুই যাস্নে, বাড়ীর ভেতর আয়, 
শরাও আয়, জলটল খা'সেঃ সমস্ত দিনটা অমনি 
গেছে। 

চতুর্থ দৃশ্য 
কর্ণওয়ালিস ্টাট--হেদোর ধার । 

(গত) 

বাবুদের ভুতিটা ছড়িয়ে গেলে কি ছোবে! | 
এই মুচি বোলে ডাকলে হামায় 

কথাটি আর না কোবো। 
বক, ডসন্, ল্যাটিযার, 
তাদে মুখে ঝাড়, মার, 
আর তো ও জু'৩টি ভাই 

সিলাহই কোর্তে না লোবো। 
মোরা, ভাই ব্রাদার সব বানায় জুতি আচ্ছা, 

পয়ক কোরো কোন্টা ঝুটা, 
কোন্না আলল মীচ্চা, 
বালু-বাচ্ছা লাখুলী ছোয় 
দামটি ফেরত দোবে!। 

আগর না।ছ নিলে বোটা, 
তৰ [৩ কসম নাচি টুটি, 

বেজাতিজুতি মেঝ়ামতিসে রাছী নাহি হোবো। 
ডবল ভবন্গ মজুরি দলেও 
সুইটি নাহি ছঁবো॥ 

(বারি রাতে 

যুচিগণ__ 

পঞ্চম দু) 
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( ছাঁমিদ ও্ভাগরের প্রবেশ) 

হামিদ। আেছ্চু সাভেব! এ ব্যাপারটা! হোঁতে 
লাগছে কি? বোড়ো লাহেব তে! স্ভাখলাম, মু-থান! 
একেবারে সাতরাগাছির ওলের মত লাল কোকে 
আমাগোর সেলাইখানার ঘয়ের মধ দিয়ে চলি 
গেলেন! লফরদ্দদ ওত্ত।গুয়ের কোল থেকে ভার 
পাসের গুতা লেগে কল্টা উপ্টাইয়! পড়লো, তা 
খেয়ালই করু:লা না। 

জোঙ্ক। আরে হামিদ ওপ্তাগ?, হামি “্তে। 
বড় ঘুগ্িলে গড়চি। বড়া মাছৰ হামাকে বোন্ন্চ 
যে, এই গিপ্িনের হাফ প্রাইজ সেলে বাঙ্গালী 
খগিপ্দোয়ায ছু একটা বই অ'স্লো না। দোকানক! 
লব শালা বাঙ্গালী কেরাণী জোঁক কো. 
বোলো-যে টোমলোককা বসুর পে এযায়পা 
হুয়া। | 

ছামিদ। কেনে গ্েম্কু সাহেব! কেরাণী 
বাবুগোর কি কন্থর? ওনারা তো আপনাগোর 
ছাপানো চেটির উপর লাল কেভাব দেখে নাম 
ল্যাখেন বই তে! নয়। খদ্দের তোর আর ওর! 
গাকৃড়া কোরে আদতে পারেন না। 

ছ্েক্কি। বড়া সাহেব বোঁজচে যে, প্র শালার! 
সোয়াদেশী সোয়াদেশী করৃফে ভালা কোরে নাম 
লেখেনি। তাই বিক্রী একডম ব্নুধ হোয়েছে। 
বুঝলো হান্দ্ ওস্তাগর? 

হামিদ। ইটি বাবুগোর ওপর জুলুম হুইচে, 
ঘেবেচাগারা করুবে কি? 

জোক্ক। টোম বুঝচে না হামিদ! ওই যে 
১৬ই অ.স্টাব্র সব বাবুরা খালি পায়ে আফিসে 
আস্ছল,_আউর্- আবি বিলাতী ধুতী লং 
ছোড়িয় দিছে, এস্ওয়াস্তে বড় সাহেব বোল্চে-- 
ও লোক সব বিগড়ায়েছে। 



৯৯ জম্বত-গ্রচ্াবলী 

হামিদ। ভেঙ্কু সাহেব! তোমারে সকলেই 
ইজ্ছোৎ গ্যায়, ভালবাসে, তুমি দেখে! যে বাবুগোর 
রুটাটে না মারা যায়! মুই ফ্যাছোন যাই, মিস্ 
মেলিনের গউনট] ঠিক হোয়ে গেছে, আয়রণ করিয়ে 
প)।ক করিয়ে দই গে। [ প্রস্থান । 

জেক্কি। (100৮ 601 ] 1০ 0০) হোয়াট আযম 
আই টুড়? হামার ধার মাটি ছিল ডেশী, সাঁদী 
কোরলো নেমক মহলের মাছেব ভেহৃন্দ-কা, বস্, 
হাম একেবাঝে বিটিশ বরণ ফিরিলি হোলো, আবি 
হামার মামার ব্রভ বোলে টোমারা হিন্দুষ্টানকা 
ভলাই করো, নেটিভ লোককো ভাই বোলো । 
ফিন ড্যাডের ব্রড কি চুপ থাকে না, ও বোলে 
নেটিভকো হেট করো) বুট মারো আডউর আপনার 

গ্রাণ্ড মাম! বাত কোইকো নাবোলো। লেকিন 
হাম কেয়া করে, কেয়া করে? ইংরাজী নাম, 

ইংরাক্দমী পোষাক, ইংরাজী বুলি, ইংরাওী খানা, 
হাম আচ্ছা চালমে হায়। সব কোই হামকো 

সেলাম করে, বেল গাড়ীমে যাতা, ছামকে। ওয়াস্তে 
থার্ড ক্লাপমে তি ছিউয়োপীগ্জানস ওনলি' কামরা 

মভুত হায়। লব ভাল আঁছে, ভবভী কেমনটি 
ছোচ্ছে |! হামি বাঙালীকে বেইজ্োত করতে 

পারি না। বাঙলা হামার ঘর, বাড়ালামে হামার 

পয্জদা, দেখে বেয়া করে? (নেপথ্যে দেখিয়া) 

আগোর বাবু সুয়ার-আগোর বাবু স্য়ার! 

(অঘোরের প্রবেশ) 

অথে।! কি সাহেব, একশবার শুয়ার আুয়ার 

কর কেন? আমি কতবার বলেছি, আমাদেন 

পদবী সুয়ার লয়) আঘনাথ শ্ুর। 

জেখি। ও ছোড়যে দে নাবাবা, ছোড়িয়ে 
দেনা। শ্ুয়ার কি খাবার চিজ? 

অঘোর। কি বলছিলে, এখন বল সাহেৰ। 
জেন্কি। বড়া সাহেব তো বড় ক্ষেপিয়ে গিয়েছে। 

বোলে পঞ্চাশ বাটে বাঙ্গালী কেরাণাকে। ছামি 
রোটী দিচ্ছে, ভেরশো! বালাল] দরজীকে! টলৰ 
দিচ্ছি, টবভি এ শালা বাঙালী লোক লেপটেম্বর 
কা হাফ প্রাইজ সেলে কিছু কিনলো! না। 

অঘো। কিনলো না কি শাছেব? শ্রীচরণ 
রন বাবু ত ছুহাঞ্জারটাকার ওপর জিনিস [নিয়ে 
গেছেন, তিনি বল্লেন যে, আমার এত দরকার 

ছিল না) তবু অন্থ খর্দের বেশী লাই বোলে আম 
এত নিচ্ছি। এই ভাবুন শা, তার, বাড়ার মেয়ের 
তো জ্যাকেটটা আলসটা বেশী পরেন, কিন্তু গাউন 

তো আর পরেন না, তবু তিনটে টি গাউন আর 
গাচট। মণি গাউন নিয়ে গেছেন, তা ছাড়া চারটে 

শ্লিপিং সার্ট । আর গোলাম উন্ন। সাহেব তো প্রায় 

পাচ হাপ্রার টাকার মাল নিয়ে গেছেন? আর 

হাতার আষ্টেক টাকার অর্ডার দিয়ে গেছেন। 
আর আমার নিদ্দের পিস্তুতো ভাই তিনকড়ি 
ঘোষ-ভনি ৪০টি টাকা বই শাইনে পান না, তবু 
এই গে শুক্রণার দিন এসে এঁযে ঘুঘুডাঙ্গার 
রেলের ধারের উন্ুুফুলগুলো। গুলে আনিয়ে আমরা 
যে বাস্কেট সাজিয়ে রেখেছি, তার দুটো দেড় 
টাকায় নিয়ে গেছেন। আঞ্জকালকার ব্যাপার বুকে 
এ লখ খোদেকের নাম ক্যাপ বয়ে টুকে রেখেছি। 

জেঞ্চি। লেকিন্ বড়া লাছেৰ বোলে, টোমরা 
নিজে কেন বিলাতী ক:গড় পোর্চ না। 

অঘে। করুবো কি সাহেব, বর্বো কি! 
পাড়ার লোকে [নন্দে করে, ছেলেপুলেরা পায়ে 

ধরে ক।তদ-ষে, বাবা, আর ও পোযো না। এমন 

কি সাছেব। আপনাকে বলি--আপণি আমাদের 

বাঙালীদের উপর নেক নর্জোর করেন, আপনার 

কাছে গেপিন করবো না, বাড়ীর মেয়েরা পথ্যন্ত 

বিলাতী] (জনি ব্যবছধ করলে আমাদের গায়ে 

থুথু প্েয়। 

জেক্কি। অঘোর শুযায়- 

অথো। আবার হুযার-এ 
পেক্কি |! ম্প কর বাবা, সপ কর। অঘোক 

সো হামার মুগ্ষপটি হলো, ছুটি ভিঙ্গিতে 
আমার পা ছোয়েছে) সেইষে একবাগ টোগের 

রাআ।র বাড়টে যান্রা গু'নয়েছিল যে “শ্যাম বাথ 

কি কুল রাখি__হামার দশাটি ডখাছ টাই ছলো। 
অঘো। সাহেব! তোমার আমরা ভালবাস, 

তুমি মানুষ বড় ভাল) তুনি এখন কুল-টুপ ছেড়ে 
দাও, এ মুই ঝাখ। 

(জ্রতপদে নিতাহয়ের গ্রবেশ ) 

নিতা। ওমর মশাই! শীগৃগির আনুন মা, 

মিলেস্ গুপ্ত। অনেক কাপড় কিপেছেন) তিনি 

টাকা দেখার জগ্ঠ দড়য়ে আছেন? বিলট। ঠিক 

কোরে দিন এলে । 

অছে।। চল চপ, যাচ্ছি। (জে্কিন্দের গ্রতি) 

সাহেব, আমি যাই, ধিপটে ঠিক কোরে দিই গে। 
আপনি বড় সাহেবকে বলবেন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে 
চোঁলতে--দিন কতকের জন্ত, তা হ'পে লব মিটে 

যাষে । 



সাবাস বাডালী 
জেস্কি। আরে শ্ুয়ার বাবু, টোম কি জানে। 

 »ছাঁমাডের বড়া লাহেব--হ্” হাঁ ভাঁ-সেই 
সাছেবের বুঝাল টো--মেই সাহেবের ছেলেটির 

 গাঠে আপনার বছিনটির সাডি দিয়েছে! গে 
বোলে, যে টোমার বাঙ্গ!লী ঠিক না হয়ে টো পিছে 
বুলডগ ছোড়িয়ে ডেবে। 

নিতা। অঘোর বাবু, আপনি শীগৃগির আনু, 
গুপ্তা খিবি একে মেম--তায় বাঙালী মেম, বড়ই 
রগ করছেন। 

অঘো। চল যাই। 
[ অধোর ও নিতাইয়ের প্রস্থান। 

(গীত) 

ছামি এখন কি কোরে কি কোরে। 
টগম যড চাই, বাঙ্গাতী যের! ভাই । 
আবার ইংমাজী টাজ--ইংরাতী সাজ__ 
ইংরাজী রাঁঞ্ছ মাগার উপরে ॥ 

হিন্টু মুসলমান হামার পাঠ থায় না কতি খানা, 
খাস বৃটিশ টেখিজমে যেবা ষানা মানা, 
টেখরিক্দী [বলাটা ফিবিঙগী বোঁল্কে 

চাল চালে সব ভেরে। 
টিক টিক কার গোলামী না চাই, 
বাঙ্গ।পীক্ষো খোলেজে আপনা ভাই, 
খাঁটি ইংরান্দ নারাজ হামাত! পর-- 

চাম 3ভেছে বাঙালী ঢোয়ে। 
(মতি ও কতকগুণল ছাজ্রের প্রবেশ) 

 ছাঞজগণ। (শখঙ্বরে )- 
... লাই আমরা কোলে জব তোথায় আদরে | 

. জেহি-- 

€মিসেস্ গুপ্ত ও কাপড়ের প্যাকেট লইয়া 
নিতাইয়ের প্রবেশ ) 

পিতা । আমাদার, গাড়ী বোলাও: 
বোল।ও, সাম্নে লেয়ংনে বোলো । 

নেপথ্যে। কিসূকো গাড়ী? 
নিতা। মিসেগ গুপ্তা বোলো, গুপ্ত। বোলো । 
নেপধ্যে। গোফতা মেষ জাছেবকা গাড়ী-- 

 পগাফতা মেমসাহ্বকা গাড়ী। 
মতি। মা! আপনাকে যে আমাদের বাঙালী 

দেখছি, আপনি এখানে? আপনি এই ইংরেজের 
পোকানে বিপাতী জিশিস কিনতে এয়েছেন? 

শপ্ত1। কেন, ভাতে হয়েছে কি? 
মতি। আমন! তবে কার তোরে, কার উৎসাছে 

উৎসাহিত ছব? 
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নি? ১১ 

গুপ্তা । কে তোমরা]? 
৯ম ছাজ্জ। আমরা কেউ নই মা, আমরা গরিব 

ছাযে। 

ওপ্ত।| ভাশ্ছাঝআ তো- তোমরা কলেতে 

যাওনি? এসবি কোরে এখানে ঘুরছে! ? 
মতি। না মা, আমরা কঙেঞ্জে যাই) কিস 

বুেছি--যে কলেঞ্জে পড়ে, একন্ামিন পাঁশ কোরে, 
অর্থোপার্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেষ্ঠ নয়। 
আমরা ছাজ। কিন্তু ছাত্র হলেও মন্ুম্যু এবং এই 
বজমাতার সম্তান। নমঙ্গত্যত্বের এবং মাতৃপুরজজারও 

একটি কর্তব্যের দানিত্ব আছে। তাই আমাদের 
কতকট,: জ্ধশর-সময় আমোদ, ক্রীড়া বা আলগ্তে 
ন! দিয়ে, মায়ের পুঞায় ক্ষেপণ করুতে প্রতিজ্ঞ] 
কোরে ব্রত গ্রহণ করেছি । 

নিতা। ওহে বাপু, শর সর, পথ ছাড়, মেম্ 
সাহেবের কিনিলণজ্র মধ গাড়ীতে ভুলে দিই । 

হক ক্রাঞ্। যেম্লাছেব 1--যেম্গ!ছেব কিরে 
কালাযুখো বাঙ্গাশী? দেখতে পাচ্ছিলনে--উনি 
আমাদের মা- বাল |] মা। 

গুপ্ত। | নাউ লুক হিয়ার ইউ ইয়ং মেল, ইফ-- 
মতি। মা] আপ্নার পায়ে পড়ি- আপনার 

ছুটি গায়ে পড়ি, বাঙলার কথ। কোন আমাদের 
সঙ্গে; মাগো! আমাদের গভধাবিগীর অ্গ্ঠ-শ্ীরের 
লঙ্গ যে ভাষা আমরা ব্লৃতে বুঝেতে শিখেছি" 
আপনি ম! পেই ভাষায় কথা কোন। 

নিভা। এই জনাদার | কাঁহা গিয়্'ও ছুটায় 
দেও সব ভিড়। 

মতি। চুপ ছোট লোক, পোনের টাকার 
গোলাম! লজ্জী করেশা তোর? আপনার মাকে 

জাপনি অপমান করু।হুস্, আপনার দেশের তায়েদের 
অপমান কর্ছিস্? 

লিতা। কি মামা কর মা তো আহার 
অনেক কাজ মরে গেছে! আর ভাম্নেরা ? আমরি 

মরি (আম এই সমস্ত দিন খেটে খুটে শিয়ে যাই 
_এক ভাই বাতে পড়ে আছেন, আর এক ভাইক্ষের 
গৃহ্ণী, তাদের আম বোলে বেলে খাওয়াই! আ।-.. 
ভারী আমার দেশহিতৈষী এলেছেন গো! 

১ম ছাজ। দেবো না কি হতভাগাকে 
বনো-মাতর কোরে। 

মতি । না না শরৎ, থামো, ওর বিভভে বুদ্ধ 
ব| কতটুকু, আকেলই বাকি? 

নিতা। আকেল ঢের আছে, কালেজে পড় 

আর কার লঙন্ষে কথা কচ্ছো, জান না? মেম 
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সাহেবকে চেনো? ইনি আমাদের বরাবরের খদ্দের 
আমি জানি; ইনি তোমাদের বড় কলেগের 
প্রেফেসার গপু সাছেবের মেম। 

হান্রগপ। আঁ) 1-- 
নিতা। আবার অয কি? আমায় মারুতে 

এসো! এই গুপ্ত সাব, গুপ্ত সাহেব! আজ 
প্রোফেসার আছেন, দুদিন পরে কেপিক়্ার হবেন ! 

ছাজসগণ। মা 
গুপ্ত1| কেন আপনার] অ!মাঁকে বাধা দিচ্ছেন? 

জাপণাযা কলেজে পোড়ছেন, জানেন--যে প্রতি 
মন্ুঘ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা ঢালার ক্ষমতা আছে। 
আমার ঝা ইচ্ছা, আমার যা আবশ্তক, সেইমত আমি 
জব) সংগ্রহ কবরৃবো, তাতে কাছারও বাধা দেবার 
অধিকার নেই। 

১ম ছাঞ্জে। মা মা, আপনি আমদের গুরু-পত্বী | 
আপনাতে আর আমাদের গর্ভধাঞ্িণীতে কোন 
পার্থব) নাই) আপনার সঙ্গে তর্ক করবার অধিকারও 
আমাদের নাই। শবে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, 
দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে লাছাযয 
করবো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করবো | 
আপনি মাঁ, জননী, গুরুপত্বী, দেশের আদর্শরূপিণী | 
খাঁপনকে আর আধক কিছু বলতে পারি না? 
কিন্তু-- 

€ অন্ত সকলের প্রতি ) 

এসো! ভাই সকল, এসো-এই দোকানের 
সামনে আমরা শুয়ে পড়, মা আমাদের এ বিলাতা 
জিনিস নিয়ে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী 
চালিয়ে চোলে যান! ম্গর সঙ্গে আমরা ঘোঃ 
করতে পাঁগিনে, ম্গার কাজে আমরা বাধা দিতে 
পরিলে বিস্ত মা পাঁয়ে মক দিতে-্প্রাণ দিতে 
তো! পানি। 

( সকলের শয়ন) 

নিতা সইস, ঘোড়! হুটায় লেও, ঘোড়া 
হট!য় লেও, আদমী খুন হো'গ!। 

ওপ্ডা। বাঁবা, বাবা, ওঠ ওঠ, বাবার! অমর, 
ছেলেসা আমার, ওঠ। উঃ: 1 তোদের প্রাণে দেশের 
অন্তে এমন মমতা জেগে উঠেছে রে! ছেলে তোরা 
»-আমাক্স শিক্ষা দিলে আন্গ! নাও বাবা, ওঠ-_- 
উঠেছিস্? 

হাঁজ্জগণ। মা মা। উঠেছি, উঠেছি, কি আজ্ঞা 
করবেন করুন। 

গপত।| (নিতায়ের প্রতি ) তা দেখ, ছেলেরা 
যখন এভট1 বারণ করছে, এ কাপড়-চোপড় তোমরা 

রেখে দাও। | 
নিতা। আপনি ব্লুছেন কি? তা কি কথন 

হ'তে পারে? এ রুল্ রেগুলেসন, রোটেসন, 
কোটেশন, এডিলন, সব্টাকৃসন, এষ্ট্যাবিলস্মেন্ট, 
গব্ণমেন্ট আর তান উপর আমাদের ঝড় সাছেবের 
হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ! 

মতি । এই থাম্ না ব্যাটা, কি ক্যাচ, ক), 
করিসূ? 

নিতা। অয, ফ্যাচ্ ফ্যাচি বই কি? আর 
আমায় চাকগীটি গেলে কাপ এসে দরখাস্ত দিন। 

ছাত্রে। 118]06 0910 500 90০01100161, 

গুপ্ত।| চুপ কর খাবা, চুপ কর (নিতায়ের 
গ্রতি) আপনারা এ ফিরিয়ে নিতে পারেন না? 

নিতা। নো, নেতাঁর, নো রুল ইওর জেডিন্িপ, 
ম্যাকিন্ ম্যাকেঞ্জি, পি এন ও আর, হোরমিলার 
এনি লিপ । 

গুপ্ত।। থাম থাম। ( ছাঁঞ্গণের গ্রাতি ) 
বাবা! 

হানে । আ। 

গুপ11 সমস্ত প্যাকেজগুলি নাও, তোমাদের 
হাতে দিদুম, যা ইচ্ছে, তাই করু গে। আমাএও 
গর্ভের সন্তান আছে, জোম্রাও আমায় আজ মা? 

বোলে কূলে, আনি ঈশ্বরের নাম কোরে, বলমাতার 
নাম কোরে বল্ছি যে, তোমরাও আমার 
সম্তান। তোমাদের নাঁষ কোরে প্রতিজ্ঞা করছি, যে, 
আমি আর্ডত থেকে জার যখ।সাধ) আমার বাড়ীতে 
বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার হতে দেবো না। 

ছাজ্স। মাস অরয়-মাস আয় |--আমাদের 

গুরুপত্বী মা'র জয়। 
ওপ্ত|1 না বাবা! আমার অযু নয়, বল 

তোদের সেছের অক, তোমাদের মাতৃতুমিতক্তির 
ওয়, বলমাতার জয়। ধন্য? জয়। 

হান্সে। বঙ্গমাতা? জম্ম! ধঙ্দের জয়! আমাদের 
গুরুপত্ী মা'র জয়! 

&প্তা | আশীর্বাদ করি, বাবা! এখন আমি 
আলি। 

ছাঁও্র। না মা, এই আনাধের অর্কবেনেশে 
বিদেশী বস্ত্র তোমায় প।ম্নে পোড়াৰ,। এর সৎকার 
বকর্বো, তু'ম দেখে বাও। 

(বন্দ প্রজালিতকরণ ) 
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(মায়ার প্রবেশ ) 

মতি। মা, আপনি কে? 

মায়া। আমি মা, আঁরু কেউ নই। 

| (গনিত) 

ওগো! তোরা আলো কর ব্গদেশের যুখ। 
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন 

বাড়ছে দশ হাত বুক॥ 

ওরে আমার মাঁয়ের বাছা! শব, 
শুনে তোদের 'ম] মা" বোলে রব, 

কব আর কেমন কোরে 
আমার মনে হচ্ছে কত শখ ॥ 

কিন্তু ছাত ধ'রে মানা করি বাপ, 
পুণ্যের ভারতে আর এনে! নাকো পাপ, 

নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে 
আর বাড়িও নাকে দুখ ॥ 

ময়ল। সারে ফসলট| বেশ ফলে বটে ক্ষেতে, 
কিন্তু ফঙঙ্গটা বই মর়লাটা আর 

নেয় ন্ তো কেউ খেতে) 
তেমন জন্মেছে বিরাগ-সারে যেই অনুরাগ, 
যত্ে রাখ তারে বুকে কোরে সব সোঁছাগ, 

খবদেশীতে মন দাও বেশী কাঙাল 
বাসায় ছুঃখ ঘুচুক | 

[ গ্রস্থান। 
শর জন 

ষ্ঠ দৃশ্য 
রাস্ত]। 

চুড়িওয়ালীগণ। 

(গত) 

(আর ) [বকৃলে। না বিলাত। 
চুড়ি বিলাতী চূড়ি। 

সলায়ে কলায়ে কেত না! ভূল!ওয়ে 
তি না বেলা ওয়ে বাঙালী 

চু'ড়ী বাঙালী ছু'ড়ী। 
রং বেরংকে-চুড়ি ফুকারকে 

ফিরি পাড়া পাড়া, 

কড়েকে সওদা। নেহি হোতা, 
কোছি না দের সাড়' 

বল্কে ভাড়া দেয় লেড়কা, 
লোকে বলে তোড়েছে ঝুড়ি ॥ 

খালি বু, গে আও রূলি-- 
লে আও সফেদ শাক, 

ঝুঁড়ি তরকে দেশী জল-চুড়ি, 
নেছি ফিক দেও তেরি বাঁকা, 
(যেরি) দেশকা টাকা দেশমে 
রছেঙ্গে পায়েছে দেশক। জুড়ী। 

ছটুযা হট্যা হাটুরিয়া 
পরদেশী দূষ মণ যুখপুড়ী । 

গুহার রা রাহা 

দ্বিতীয় অঙ্গ 
প্রথম দৃশ্থ 
দরদাপান । 

বালক গণ-.- (শীত) 

মা1--আ।মায় হাটতে শেখাও হাত ধারে। 
এঁমাগীমা করলে খোঁড়া 
আগ। গোঁড়া! কোলে করে ॥ 

আমি 'মা' বলে মা, হামা দিয়ে 
তোর ঘরেতে গেঙ্গে, 

বেটা ছুটে এসে টু"টি টিপে বলে ছুষ্ট ছেলে, 
আর কোলে তোলার ছলে ওগো 

টিপনি দেয় ম' অন্তরে ॥ 
খাব না এ বাগৃদী বেটার মাই (আর) 

তোমার হ্ৃয়-ক্ষীর মা চাই 
সবাই আমর] তাই-বোলেতে 

খেলব খাব তোর খরে॥ 
ঝি বেটা দেখায় জু ভয়, 

কত একানোড়ে ভূতের কথ! কয় 

আবার বলে মাসের আছে ক্ষয়ের ব্যাষে। 
তার কোল চুলে ছেলে ষরে॥ 
ও বেটা মা নিশ্চয় ছবে ডান, 

নইলে কেন দেখায় মায়ের চেয়ে টান, 
বেটার মনের আশা, মানুষ কোরে 

রক্ত খাবে এর পরে ॥ 
মা শামার একটু পাকে হ'লে বল, 

আর ধরৃৰো না আঁচগ, 
তোমার দুঃখ ঘুচাঁব মা নিজে 

মাথায় মোট কোরে। 
অলস বিলাস ছেড়ে মা গো পৃর্ঘ বো 

তোমাক গ্রাণ ভোরে ॥ 



১৭ অমৃত গ্রন্থাবলী 

দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 

বহির্ববাটার বারান্দা। 

শ্রীচরণরগন বাবু ও পেবকরাম | 

শ্রীচরণ। আরে রেখে দাও, রেখে দাও, ও 
পোড়াদছের কথা থো কর, আমাদের নিজ্ছের 
পাশতাঙ গ্রামের কথা বল। সেখানে সে পব 
হামা হচ্ছে না ভো!? 

সেবক । আজে, সেই হেডমাষ্টার অবিনাশ বাবু 
কতক চেতড়া ছ্রোঁড়া নিয়ে গোল বাধাবার চেষ্ট। 
করেছিলেন, তা সে সব খুব দমন করা গেছে। 

শ্রীচরণ। কি রকম--কি রকম? 
সেবক । আজ্ঞে, এ চেংছণগুলো অবিনাশ 

বাবুর কথায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাজারে ঘুরতে! 
আর যেসকল ব্যক্তি বিলাতী কাপড় কি চিনি কি 
লবণ থরিদ করবার শময় যেতো, তাঁদের পায়ের 
তলায় পোড়ে চীৎকার কোরে ব্ল্তো, দেশী জ্রব] 
লয্বেন, বিলাতী খরিদ্ করবেন ন1। 

শ্রীচরণ। ওই চেংড়াগুলো ? 
লেবক। আজে হ্যা) এ চেংড়াগুলো। ক্টোদের 

এমন স্পর্ধা! বেড়েছে ষে, বড় বড় ভদ্রলোকের পায়ে 
অনায়ালে জাপটে ধরে, আর কী।দূতে কাদতে বলে 
ষে, বিদেশী দ্রব্য খরিদ করেন তো আমরা আপনার 
পাঞ্জের তলায় গ্রাণজ্যাগ কর্বো। 

শ্রীচরণ! এ কি-হলো কি?-এ যে 
অরাজক! তুমি আমার আজ্ঞা গ্রচার করনি 

সেবক । প্রচার করিনে হুগুর! আমি যুন্সী 
মহাশয়কে দিয়ে বড় বড় এন্তাছার লিখিয়ে নিয়েছি 
যে--প্রাবলপ্রতাপ শ্রীশীচরণরঞ্জন পাল ৰাহাছুরের 
হুকুম--যে, আমাদের গ্রামে যেব্যক্তি বন্দে মাতরং 
শব উচ্চারণ কর্বে বাঁ বিলাতী দ্রব্য বাবছাঁর ন। 
করবে, শে শ্রীধুত জমীদার মহাশয়ের কোপানলে 
পড়বে । 

শ্ীচরণ। তা এতে কি পুলিস সাহায্য করে 
না? 

সেবক। আজ্জে, এ মিন্মিনে গাধর সাণ্ডেল 
ছিল দারোগা, তার দ্বারা কি কোন কান হয়? 
গে বেটা বোলতো কি না যে, লোকে যে যাঁর 
পছনামত দ্রব্য খরিদ করুক্ক না, তাতে আমাদের 
কি? আর দেশী জিনিষের আদর হউক না, তাতে 
তো আমাদেরই মঙগল। তাঁবেশ হয়েছে, বেটাকে 
একেষারে বদলি কোরে দিয়েছে ॥ এবার এসেছেন 

কর্কশকাস্ত বাবু দারোগা হয়ে। তাঁর দপদপানিতে 
গরীব গেরত্তের মেঙ্কেরা এবার দিশী কুমড়ো কুরে 
বড়ী দেওয়! পর্য্যস্ত বন্ধ করেছে আর সদয় গুরুমছাশয় 
মকর-সংক্রান্তির জন্তে এবার আর পাঠুশালের 
ছেলেদের নিয়ে বনদমাভাঁর দল বসান নি। 

শ্রীচরণ। বেশ বেশ সেবকরাঁম, প্র রকম লোক 
চাই। দারোগ! মহাশয়কে আমার কথাটা বেশ 
বুঝিয়ে বলেছ তো? ৃ 

পেবক। আজে হুজুর, দারোগ! মহাশয়ের 
আপনার উপর বড়ই দয়া। তিনি বলছেন যে, 
পৌষপংক্রান্তির পরেই দপদপাপুরের পাউটকলের 
বুচার সাহেবকে আপনার বাড়ীতে এক দিন খান 
খেতে ও গ্জাপনার নজ্রানিতে রাজী করাবেন। 

শ্রী“রণ। সশ্যই কি পাটকলের সাহেব হুজুর 
আমার বাড়ীতে দয়া কোয়ে আসবেন বলেছেন ? 

সেবক | আজে হ্যা, আমি চেষ্টা করছি, যাতে 
মেম সাহেব দয়া কোরে সঙ্গে জাসেন। 

শ্রীচরণ। তা হোলে ভে! সেংকরাম আমার 
বাড়ী পবিত্র, বংশ পবিল্প হবে| আর যখন মেম 
সাহেব আজখেন বলেছেন, ত।কে তো! একটা নজর 
দিতে ছবে, পাঁচ হাঁজার টাকার কমে আর হবে না| 
আহা, মরি মরি, সাবের কি চেহারা দেখেছো 
শেবকরাম? 

সেবক। আর কি শ্বন্দর দাড়ি মেম সাছেবেরও 
আঁি ঠাউরে দেখেছি, দাঁড়ি একটু একটু হবার মতন 
যোগাড় হচ্ছে। 

শ্রীচরণ। আছ, তা হবে না) শুরা তো 
আমাদের বাঁজালী নন, মেম সাহেব, একট] কত বড় 
সাহেব--তাতে আবার পাটকলের আ্যাঁনেজারের 
মেম,ভা ওর পাড়ি হবে না তো কি দাড়ি হবে 
ঘনশ্যামের 'শাশুড়ার? 

(বন্দে মাতরং গাইতে গাইতে এক দলের প্রবেশ ) 

সোরে যাও, সে।রে যাও--এ বাড়ীতে কেন? 
দা । প্বন্দে মাতরম্।” 
শ্ীচরণ। আমার বাড়ী কেন--আঁমার বাঁড়ী 

কেন? বাবা, তোমাদের কাছে মিনতি করছি, 
আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ষাও। : 

দূল। সপুকোটি-ক কল কল-নিন।দ-করালে, 
দ্বিসগ্তকোটিভূৈধু তখরকরবালে, 

শ্রীচরণ। ও বাবা, ওকি ও, ও কি ও? হাগা, 
তোমায় যে চিন্ছি চিন্ছি করছি, তুমি বিদ্যাসাগরের 
দৌছিজ না? তা তোমার এ সব কি আকেল? 



সাবাস বাড়ালী 

- ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ রকম ডাকাতপড়া কি ভাল 
দেখায়? 

হরেশ। ডাকাতপড়া নয় মহাশয়, আপনাকে 

আমাদের দলে আসতে ছবে। আমরা আন ভিক্ষা 
করতে এসেছি, কিছু তিক্ষা দিন | এই দেখুন, ছোট 
ছোট ছেলেরাও আমাদের লে এসেছে। 

শ্রীচরণ। ভিক্ষে! ছি-ছি-ছি-ছি! ষে 
বিদ্যাসাগর দুছাতে দান করেছেন, তুমি তাঁর দৌহিত্র 
হয়ে আজ বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে কোরে বেড়াচ্ছ ? 
ঘেন্নাও করে না? না বাবা, আমাদের মাপ কর 
বাবা! আমর সাছেবদের ছেড়ে বিদ্রোহী হ'তে 
পারবে না| 

স্ুরেশ। বিদ্রোহী হতে কে বঙ্গছে ? ইংহেজ 
আমাদের রাকা আান্ন না? আ্ব্গিতা কুইন 
ভিক্টোরিয়া মৃত্যুর পর আমর] সকলে শুধু পায়ে 
লক্ষ লক্ষ লোকে গড়ের মাঠে গিয়েছিলুম? ভাঁর পর 
এই আপনার বাজার সাম্নে বর্ণৎয়াপিস ট্রাটে লেই 
মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলদ্ষে কত সচ্শ্র কাঙ্গালী তেজিন 

করিয়েছিলুম ) আর জাজ প্স্ত সেই স্বরগিতা 
মৃছারাণীর পুজ আমাদিগের পরমপু্শীয় সআটু সপ্তুম 
এড.ওয়ার্ডকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভঙ্ি করি, কিন্ত 
তা বোলে কি আমাদের দেশের ত!তি, জেলা, 
উুতোর। কুষোর, কামার-এরা যে একেবারে 
আপনাদের ব্যবসায়ে বঞ্চিত হয়ে উচ্ছল যাচ্ছে, 
তাদের উদ্ধীরের জন্য কিছু চেষ্ট। করবে! না? 

সেবক। হুজুর! সেই যে আপনাকে নিবেদন 
করেছিলুম, সেই কথা! এরা সেই বন্দে মাতালের 
দল। 

দল। “বন্দে মাতর্ম্, বন্দে মাতরম্।” 
প্রীচরণ। বাবাজী সব, একটি কথ| বলি, এ 

“বন্দে মাতরং* কথাটা ছেড়ে দাও না বাপু? 
স্থরেশ। গুক্মছাঁশয়ের পাঠশালে বন্দে মাতা 

গাইতে শিখেছিলুম, আর সেই কথারই অন্ততাবে 
উচ্চারণ এই প্ৰবন?ো মাতরং* শিখেছি, ছাড়বো? 
তা কখন ছাড়বো না! আমরা একশোবার 
বলবো “বন্দে মাতরং 1” বল সকলে বন্দে 
মাতরম্!” 

দল। “বনে মাতরম্!” 
শ্রীচরণ। ও বাবারা সবাই, আমি তোমাদের 

হাতে ধোরে মিনতি করছি, “বনে মাতরম্* বলো 
না, আমার সব যাবে! 

সেবক । দেখেন নি, এক একটা খোর দরোয়াঁন 
আছে, “পাগড়ীতে রাধাকিষণ” বোল্লে ক্ষেপে ওঠে, 

নু 2 হি 

তেমনি অনেক সাথের এখন বলো মাতম বোল্পে 
ক্ষেপে উঠেন। তা! সাঁহছেবেরা আ'মদিগের দেবতা 
--মনি--ওন্দর ক্ষেপান কি উচিত ! 

দল। “বলে মাঁভরম্*। 

(টিটির প্রবেশ) 

টিটি। ও বাবা, ও বাঁবা, দেখ নাঁ এই বাঁযুন 
ঠাকুর কি করেছে! শামি কাদবো, আমি তোমার 

বাড়ীতে থাকবো না! সবাই বারণ করছে আর 

বামন ঠাকুর তাই করছে। 
শ্রীচরণ। কি যা, কি টিটি, কি বলছে? 

তোমার আবার কি হয়েছে টিটি? 
টিটি! এই দেখ না বাঁবা-বাযুনঠীকুর 

আঁঞ্চকে আবার বিলিভী কুমড়ো কিনে এনেছে, 

আর নূতন ঝি বিলিতী আড়! কিনে এনে 
আমকে খাওয়াতে যাচ্ছিল) বাবা, শামরা হে] 
বিলিতী কিনবো লা, তবে কেন ওরা ও সব আনে? 

ছুরেশ। মা, মাঃ তৃমি বেচে থ!ক, বাজরাজেশ্বগী 
হও! তোমার মনে এমন ভাব এসেছে মা যে, 
দেশের ক্িনিস হলেও নামে বিলিতী কুমড়ো বিলিতী 
আমড়া বোলেস্পতুমি শে জিনিস বাড়াতে আন্তে 
দিতে চাও না) পে জিনিল খেতে চাঁও না! শ্রীচরণ 
বাবু, আপনার মেয়ের কাছে আপনি শিক্ষা নিন। 
আঅ।পনি বড়লোক, আপনর অনেক টাক, আপনি 

আর বিশিতী ব্যবসায়ের প্রশ্রয় না দিয়ে, যাতে দেশী 
জিনিসের জাদর হয়, তাই করুন। 

(গোলাম উল্লার প্রবেশ ) 

শ্রীচরণ। জারে গোলায উল্ল! সাছেব আসছেন 
স্পলোরে যাও, সেলাম আলেকম্! 

গোলাম। এসব কেয়া ভোত। হায়? আপনার 

বাড়ীতে এ সব কি গোলমাল? 
শ্রীচরণ। হাম অনেক পাঁয় ধর হায়, এর] 

শুনতা নেই। ডাকত পড়! হ্থায়। 
দল। “বন্দে মাতর্ম্!” 

গোলাম। একেয়া চিল্লাতা ! ব্নাযা মাতরণ! 
সরকারক] হুকুম, ও বাত নেহি বোলনা। কোন্ 
বোন্তা হায় 

স্ুরেশ। ও গোলাম উল্লা সাহেব, তুমি বড় 
লোকই আছ আর যাই আছ, আমাদের এখানে 
কেন অঅঞ্জাল বাধাতে এসেছ ? 

গোলাম। দেখ, আমি এই দেশের একটা 
বড় লোক, আমার কথ! তোমরা! না গুন যদি, 
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তোমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। জান আমি 
কে? আমি এই দ্রেশের মস্ত যুগলমানের পক্ষ 
হয়ে বলছি, এই শ্বদেশ্ী আন্দোলন মুসলমান 
সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নম্ব। 

[ প্রস্থান। 

(আবদুল শোভানের প্রবেশ) 

আবদুল। মিথ্যে কথা--মিথ্যে কথা, আমার 
শাম আবুল শোভান, আমি এক জন জনীদার, 
এবং হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি আছে 
এ স্পর্ধা আমি রাখি। আমি বলছি যে, আমাদের 
গোলাম উল্লা সাছেব গোলামী আমলদারীর সর্দার 
হতে পারেন, কিন্ত আমরা এই বঙদেশের এই 
মুললমান সম্প্রদায় গুর ফেক্ত নবাবীর ভত্তার তলে 
ঘেলাম করি নাঁ। আমি জানি, ভান বাপের 
কুপুজ। আমরা শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, চাষা 
মুললমীনগণ আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণকে এফ মাতার 
সন্তান বোলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙন করি। ওর 
কথা আমাদের বজব[সী মুশলমানগণের কথা নয়, 
আমর] সবাই বাজী, কি ছিন্দুকি মুসলমাঁন--কি 
জৈন কি বুদ্ধ--ক খুষ্টান--বানালায় যাদের বাস, 
আমর] সেই সবাই বাঙ্গালী রবে!। হিন্দু আমাদের 
দাদা, আম! ছেট ভাই, বাঙালায় হন্দু যুসলমানে 
বিবাদ কখন হবে না। প্বন্দে মাতরমূ 1” 

দল। “বন্দে মাতরম্!1” 
নুরেশ। ভাই, ভাই শোভান্। কোল দাও-- 

কোল দাও আমাকে! আজ তোমাকে আ:লঙ্গন 
কর্তে করুতে যদি আমি ম'রে যাই, তা হলেও 
জানবো, তোমায় আলিঙ্গন কোরে আমি পবিজ্লে-- 
আমার সমস্ত জাতি পবিজ্র হলে । 

( পরস্পরে আলিলন) 

শোভান। দাদা, আপনি মরবেন কেন? 
এখানে বিস্তর হিন্দু মুলসমান একজ্রে সমবেত 
হয়েছেন ) তারা দেখলেন যে, আপনি অকপট হৃদয়ে 
আমাকে আলিঙ্গন করছেন। আপনি বিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণবংস্জভূত, আর আমারও জন্ম সৈয়দ-বংশে, 
আমাদের দুজনে যথন আলিঙ্গন হয়েছে, তখন আর 
আমাদের ভাবনা কি? এই বাঙাল! দেশকে আবার 
আমরা বড় কোরে তুলবো। দাদা আপনি কি 
করেন আনি না, কিন্তু আমি বি, এ, পোড়চি, এই 
বার একজামিন্ দেবার বৎসর, কিন্তু 'আপনি আমার 
মাথায় ছাত দিন, আর আমি আপনার বুক ছুক্সে 

গ্রতিজ্ঞা করছি যে কা” থেকে আমি গোলামি - 
শিক্ষার আশায় পরীক্ষায় জলাঞজলি দিয়ে তাঁতের 
কর্ম শিক্ষা করতে যাব। 

দল। বনে মীতরম্--বনো মাতরম্।” এলাছি 
আকবর! 

| | লকলের প্রস্থান। 

শ্ীঃচরণ। ও সেবকরাম ! স্যাপার তো গুরুতর 
ছয়ে দাড়ালো, উপায়? 

মেবক। কিছুই স্কো বুঝছি লা। 
শ্রীচরণ। জমীদারিতে পালিয়ে যাব? 
সেবক। সেখানে ব্যাপার আরও গুরুতর 

শুনছি,বড় বড় উকীলকে ধোরে সেখানে ঠেডাচ্ছে। 
শ্রীচরণ। তুমি একবার যাও, গ্ুরেশ বাবুকে 

ডাক, দলটা ন! জাঁসে। 
| | সেবকরামের প্রস্থান। 

প্রীচরণ। এ তো বড়ই মুক্িল হলো, কোন্ 
দিক রাখি? দরগা! মহাশর আমাকে বঙল্সেছিলেন 
যে, এবার খেতাব পাই পাঁৰ। এই আঁটকুড়ীর 
ব্যাটারা আমার "রায় বাহাদুর? হবার পর যদ এ 
কাণ্ড বাধাতো, তা" হলে আর কোন ভাঁবনাই 
থাকতে! না 

(সেবক ও শ্ুঙজেশের প্রবেশ ) 

ন্বরেশ। কি,আবার আমায় ডেকছেন কেন? 
আপনি তে! আমাদের এক রকম বাড়ী থেকে 
তাড়িয়ে দিলেন। 

শাচরণ। সেকি ভাই--সেকি ভাই! তোমায় 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব? তমি আমার মাথার 
মণি, তবে এ ডাকাতপড়া ছ্োঁড়াগুলোকে সঙ্গে 
এনেছিলে--তাই ভগ্ন হছয়েছিল। তা! দেখ ভাই, 
আমি তিলশে।টি টাকা দ্রিচ্ছি-এই সেবকরাঁম 
দণ্ডরখাঁনা থেকে এখনি গিয়ে দেবে, নে যাও ভাই। 
কিন্ত আমার নামটি গ্রকাঁশ করো না। কি জান, 
শুরা হলেন রাজা, শুঁদদর একটু ভয় ক'রে চলতেই 
হয়| শুনেছে তোঃ আমার জমীদারির নিজ কালী- 
বাড়ীর আঙ্গিনার ভেতর এ যে নুতন বাঁড়ীট! তৈরী 
ক'রে রাঁথখছি.--ও কার অন্যে?--এ সাহেবন্থুবে! 
কখন আলবেন, তাছাদেরি খাতিরের জন্তে ] আপনি 
মনে করেন যে, জজ সাহেব, ম্যাজিষ্রেটের অন্যই এই 
বন্দোবস্ত করতে হয়। তা নয় )--ধিনি ধুচুনি 
মাথায় দিয়ে আসেন তিনি সরকারী ওপরওয়ালাই 
ছোন্--কি চাবাগানের সাছেব বা ব্যাণ্ড বাজানার 
কর্তাই হোন্, আমায় তাকে হাত যোড় ক'রে এ 
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বাড়ীতে বালা দিতেই হবে। এ গুদেরই জন্তে 
: বিলিক্কার্ড টেবিল রেখেছি, তা আপনার চরণে ধারে 

বলছি, আমি এই যে তিনশোটি টাক দিলেন, 
এ কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। 

হ্বরেশ। শ্রীচরণবাবু। আমরা সাহেবের 
বিরোধী-এ কথা কেন মনে নিচ্ছেন? আপনি 
খবরের কাগন্স বেশী পড়েন কি না, জানি না, 
কিন্ত আন্ব কত বৎসর ধ'রে লাট সাহেব থেকে 
জারভ্ত কোরে জঙ্গ, ম্যানিষ্রেট, কমিশনার, ডাক্তার, 
শওদাগর যে যে সাছেব আমাদের দ্রেশে আসেন 
তারাই শেকচার দেন, তারা প্যাম্বফ্রেট লেখেন 
যু, বাঙ্গালীরা খালি বাক্যবাগুশ। কাজ করে না। 
এদের দেশে ধন ছড়িয়ে রয়েছে, এরা তা কুড়িয়ে 
পিতে জানে না। অনেক দেন হলো--বোশ্বায়ে 
এক ডাক্তার গাঙ্েব লেকচার দিয়ে বঙচেোন--ষে, 

এই সহরের ড্েণের ময়লা পাক ফোন দিন কোন 
ইউরোপীয়ের ভাগ)লক্ষী খুলে দেবে। আমর! 
তাদেরই উপদেশে-দেশের এই দুর্দশা ঘুচাবার 
জগ্থে চেষ্টা কর্ছি। এতে লাছেবেরা রাগ করবেন 
কেন? আপনি ভয় করেন কেন! 

শ্রীচরণ। যাক ভাই, এখন চল, টাকা দিই, 
নিয়ে যাও। 

| গ্রস্থান। 

তৃতীয় দৃশ্য 

পুষ্ষবিণীর তীর । 

(শীত) 

ধোপানীগণ-- 

আমরা সগিয়ে নেব পাটা। 
খুভুক গিয়ে মিশ্সেরা কোথায় আছে আধাটা॥ 

যদ্দি বিপাতী কাপড় কাঁচতে হয়, 
আর আমাদের সঙ্গে যেতে কয়, 
হাতের নোয়া ক্ষয় নাকোরে, 

মারবো মুখে পাঁচ ঝট! ॥ 
হোক জজ ম]াজিষ্রেট জমীদার, 
সবার ধোপা দোরে ভোরে বার, 
আবার ধোঁপানী ন। ধুয়ে দিপে পরে, 

বাবুয়ানার সার ভাট] 
আজ বুঝি নাকে। তাঁতির ছুঃখ 
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পেয়ে নিদ্দের গণ্ডা, 
কাল ক।পড়কাচা কল আনলে পু গোরা বণ্তা, 

তোমার তিনশো টাকা ডুহবে দয়ে, 
পোড়বে যজজমানের দোরেতে কটা ॥ 

[ গ্রস্থান। 

চতুর্থ দৃশ্য 

বাস্ত।। 

চিনিবাস ও মছেশ। 

চিনি। রেখেছি ত রেখেইছি ; আমার মুদীর 
দোকানের পাশের ঘরটা নিয়ে কাপড়-চোপড়, 
ছাঁত।, ক্রমে অনেক গ্রিনিসই এনে রেখেছি । 

মছে। চিনিবাস দাদা, তোমার একটু নিলো 
ইচ্ছে ভাই, আমাদের প্রণে লাগে-তাই ধলি। 

চিনি। কিসের নিন্বে-নিন্দে কিসের? আম 
কারও চুরি করেছি? মহাজন ঠাকয়েছি? না 
ভিনিসে ভেঞাল দিয়েছি? 

মছে। নানা, সে লব কথ] কি দাদা তোমায় 
কেউ বাতে পারে? তবে ভোমাকে জামরা সবাই 
গণ্যি-মান্তি করি, ভাই তোমার নামে যদি কেউ 
কিছু বলে, তাতে আমাদের মনে বড় একটা 
আঘাত লাগে। 

চিনি। কেশ, কি বলে--খুলেই বল না। 
মনে । তা দাদা, আমার হলো দুধের কারবার, 

ওর দিশীও নেই, বিলিতীও নেই। আঁর ভগবান্ 
সাক্ষী-মেরকরা এক পোয়ার উপর আল দিইনি, 
তাও জামাদের পুকুরের পচ! নয়; বেলগেছে 
থেকে পয়গ! দিবে কলের এল নিয়ে গিয়ে তাই 
মিশুই। 

চিনি। তা বেশ করিস, কাঙ্জ তো তাপই 
করিস, কিন্তু বলছিস কি? 

মহে। কিছু নয় দাদা, তোমাকে জবাই 
আমরা মুরুববী »জে মানিঃ আর জোঁকে বলে কি 
না, তু দিন পেয়ে খদ্দেক়ের ওপর জুবুম কর্ছে | 
খদরে দিশী গিশিস টায় ব'লে তুম করকচের 
পর্য্যন্ত দেড়া দাম বাড়িয়েছে! । আর এক টাক 
তের আনা জোড়! বোষ্বে মিলের কাপড় কিনে 
নমলিকিতে ব্চেছো। 

চিনি। বেচবো না? হা রে ময়শ।, বেচবো 
না? দোকান করেছিকি খক্সরাত করতে? লগন", 



১৮ অমৃত-গ্রন্থাবলী 
সার বাঞারে সন্দেশওয়ালারা সন্দেশের দর চড়ায় 

ন।1 গাড়োক়ীনেরা গাড়ীর ভাড়া বাড়ায় না? 
কায়দ। পেলে ভাজারেরা ডবলফি নেয় না? আর 
উকীলে মক্কেলের রক্ত চুষে খায় না? থালি 
আমারই দো? এই দিশী|বলিতী হালা মা হয়েছে 
কেন? এ বিধেতা আমাদের মত গরীব দোকান- 
দারের তার অঞ্ঠই করেছে। 

মছে। ত। তো বটেই দাদা, তা তো বটেই। 
তবে ওরই মধ্যে একটু বুঝে সুঝে। . 

চিনি। গ্ভাখ বালকের ছেড়া ময়শা, আমায় 
আর তৃই বুদ্ধি দিতে আলিস নি। 

(গত) 

ওরে শালা কালকের যুগ ময়শা। 
এই দোকান্দারী কোরে আমার 

ধোঁরে গেল বন্থলা। 
ছোঁকরাদের পব ঘুরে গেছে মাথা, 
তাই চাচ্ছে দিশী ধুত দিশী জুতী 

দিশী ফিতে হাতা, 
এই ঝোপ বুঝে কোপ ফেলে শাল! 

বাগিয়ে নে না হু-পয়সা। 
বেঠতে হয় বাজার বুঝে, নিের কাজে 

গাওয়া বণ্লে ভয়সা॥ 

(দ্বিজেনের প্রবেশ ) 

চিনি। কি বাবা দ্বিজেন যে? এএই মধ্যে 
কালেজের ছুটা হয়ে গেছে? ওরে, দেখছিল মক্ঈশা 
দেখছিস্ ? শামি আর বড় কেওকেটা নই, আমার 
নাম তো চিনিবাস--কিস্তু ব্যাটা আমার 

ছিপ্েন্রনাথ। কি পোড়ছে! বাং হর্দো তো।-- 

মহেশকে বল, ও তোমার কাক! হয়) বল তো, 

এবার কি পাশ করবে? 
ধিগে। আজে এল, এ। 
চিনি। আরে, এ শোন মহেশ শেন্-এ 

বলদ নয়, পাপা নয়, একেবারে ছেলে। আহা, 
বেচে থাকে বাঁবা, বেঁচে থকো। যখন তুম 
পোড়তে বি, এল, এ বেলে, তখনই বুঝোছলেম, 
তুমি এক দিন না এক দিন ছবে হেলে। চাঁকগী 
হবে ভাকঘর ক গেছে। 

ঘজে। বাবা, আপনার সঙ্গে আমার একট। 
কথা আছে। 

চিনি। একটা কি রে বাবা, একট! কি? 
তোর সদেই তো আমা লকল বথা। তুই এই 

কুরেন বাড়,য্যের মত কথ। কইতে পার্বি, তাই 
মানত কোরে আমি যে পিরুতি পুণ্যিমেতে 
বাড়ীতে সত্যিনারাণের সিন্রি দিচ্ছি! 

ছিজে। তা নয় বাবা, আপনাকে অনেকে 
শিন্দে কর্ছে। 

চিনি। কোন ব্যাটা-_কোন্ ব্যাট? আমি 
গ্চরণবাবুর বাড়ী সওদ! দিই, আরও কত বড় 
বড় নবাব উমরো আমার খদেোর 7; আমার নিলে 

- করেকে রে? আম কখনও পরপুরুষের পানে 
উচু নজরে চাইনি) এই ষাট বচ্ছর বয়স হলো, 
তবু মানেই সতীত্ব বঞ্জায় রেখে আস্ছি। আর 
আমার ব্দন:ম? 

দিছে । নাবাব তা নয়। আমরা যেখানে 
সব বলি, লেখানে ছোঁকরারা সব বলে যে, এই 
দেশী আন্দোলন হয়ে, আপনি দিশী প্রিনিসের 
ওপর বড় বেশী দর বাড়িয়েছেন। আর খদোরকে 
খেলো [র্ঘশা কাপড় দেখিয়ে বেশী দাম বলেন। 
আদ তায় পর চকচকে বিলিতী কাপড় সাধনে 

ধোরে দিয়ে সস্তায় বেচেন। 
চিনি! করুবো না-করুবো না ব্যাটা! 

তুই ব্যাটা হেই ছোস্্, আর ফেলেই রে 
যাস? দৌকানদাণীর ব্যবসার কি বুঝিস? আনিসু, 
ঢাঁণক্যশ্োকে আছে-বাণিঙ্গে বসতি লক্ষী 
ঘানিগাছে নমো নমঃ ৮-ভ--ভা-গা-খ্যাটা ! 
কাল তোরে ঘনিগাে চড়িয়ে ঘি রে আর 
আজ আযার পয়সার ব্যাঙ্গোল হিষ্টার আর 
পৌক্টিকেল্ গ্িভার পৌঁছে ছেলে হয়ে আমায় 
নেকচাগ দিতে এক়েছেো। রে শলা- 

মছে। আরে, কি কর চি'নবাস দাদা! কাঁকে 
কি খল যাওঃ তিজু, বাঁড়া যাও খাবা কাপ্ড়- 
চোপড় ছাড়ে! গে। 

দ্বিঅ। বাবা, আপি কি পাগল হয়েছেন? 
কাকে কি বলেন? আমাম্ম ও কি হোপে গাল 
দিলেন? 

চিনি। কেন শালা 
বলেছি-হয়েছে কি? তোকে 
তোর আকেপকে বলেছি । 

(গত ) 

শাল] বপি কি তোর-- 
বলি ভোর আকেলে। 
ওরে আমার ইন্ঞ্জিগ্ি পড়া 

মেজ কড়া রোকা ছেলে ॥ 

বেছি । বলেছি--- 
কি বলেছি? 

টে 



লাগ বাডালা 

ওরে আমার ঘাঁড়-ছ।ট! বুল্বুল্, 
তোমার থাকৃবে কোথায় কামিজ কোট, 

ইন্জিরি চুল বুল, 
এই মূলে আঘাত পে|ড়বে স্তাডাৎ 
না মেশালে ঘিয়ে তেলে ॥ 
ভ(গ্যে আমি চালিয়ে দিই 
ভিজে তিঞ্জে কয়লা, 
তাই তোমার ইন্কুলের মাইনে 
দিই রে পয়লা পরঙা, 
জালে আমার ছুস্থু গয়লা দাদ 

আর ছিরাম জেলে॥ 

| প্রস্থান । 

. (মাণিকের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ) 
মাণিক-_ (গীত) 

এবার হুক্কির বাঁজার মাটা, 
হায় হায় একদমসে মাটা। 
আজ হণ্ড। খানেক টান্চি 

খালি ছু দশ ছটাক খাঁটী। 
বলি যে বা পারি নিজের মতন 
করা চাই তো কাজ, 
তোর! গোরার গোলামী ছাড়, 
আমি তার যদ ছাড়লুম আঃ 
তবে রাজ্ভক্তি কোতে বজায়, 

রাখবো বঙ্ধায়, ধান্তেশ্বরীর ভাটা । 
এলি_-ব্রীণ্ডি বল--ভ্ইক্কি বলপ---বল দোস়্াস্ত।। 

পেটে গেলে সবাই সমান দিশীটুকু সস্তা, 
আছ! হয়েছে তেমনি নয়ন ঢুলু ঢু, 

কাপড়-চোপড় আলু-থানু, 
হায় হাঁয় টোল্ছে তেমনি পাটি। 

অভাব খালি পাহারোলা সার্জেশে * 
ফাক ফাক ঠেকে ধাটি॥ 

নেপথ্যে। ছৈ-হৈ-ই--ই-ই- 
মাপিক। ওরে আমার ৫ক--ওরে আমার 

ক--ওরে আমার কৈ? 

( বছঃদদী পাহারাওয়াল।র প্রবেশ ) 

বছয়। কেডারে হালা! 
১ মাঁণিক। এইযে ব্রাদাস এসো এসো, প্রাতঃ- 
প্রণাম, গ্রাতঃপ্রণাম। আমি ভাবছিলুম যে, সেই 
শ-বাজার থেকে বরাবর লম্ব। চোলে আস্ছি, প্রায় 
গাটা চার পাচ মোড় পার হলুম, তবু আপনাদের 

৯ম ১ 

৩৮ ১৯ 

কারুর সঙ্গে কোলাকুলিটে হলো না! এ কেমন 
হলো? 

বছর । তোম কোন্স্থায় রে হালা? সরাপ 

পিইছিস? | 
মাণিক। হা চাঁচা-একটু যৌতাত আছে, 

আফিল থেকে আবার সময় মৌতাতী গেলাস 
কটি টেনে আসছি। 

বছর। আরে, টানছিস টান, মানা করে 
কেডা ছ্াসা করুলি ক্যান? 

মাণিক। মর্দ খাব, নেস। হবে না চাঁচা? এ 
কিকথা বল্ছো? তবে যোড় মোড়মে মদের 
দোকান খোল্নেক হুকুম সরকার বাঁধাছুর কাছে 
দিয়া? সরকারের ছাপাখানাক্স চ1চ1 চাকরী করি, 
৩৫টি টাক] মাইনে পাই, আর সরকারের মদের 
দোকানে তার ১৫টি টাক! প্রণামী দ্িই। ভাল 
করি নামন। করি? তুম বাদশার জাত--একটা 
বিবেচক লোক তো? বল না। 

বছল। হা, বোগছো ঠিক। আমি তোমায় 
আনি, তুমি হুরু দো এই মোড় দিয়। টল্গৃতি 
টন্তি যাও। 

মাণিক | ইাবাবা, তা যাই। ভবে আমি 
টলি কিরাস্ত। টলে, তা ঠিক বুঝতে পারি নে। 
এই তোমার মিউনিসিপালিটা জলের কলে, 
গযাসের নলে, ডেণের ছুড়দে রাস্তার ভিতরটি যা 
ফৌপরা কোরে তুলেছে, তাত্তে আমার রোধ হয় 
-রাভ্ভাই টলে। | 

বছর। এই যাও যাঁও-ঘর যাও। আমি 
ভাল মানুষ আছি, এখনি জুড়িদার আসি পড়লে 
তুমি মুস্কিলে পড়বা। 

(রতন সিং পাছারাওয়ালার গ্রুবেশ) 

রতন। কোন্হ্ায়। রে? কিস্সে বাত কয়তা 
জোড়িদার? 

বছর। আরে কুচ নেই রত্তন সিংহ, কুচ নেই, 
রাছাগীর হ্যায়, এই পাঁড়ামেই বাঁডী হ্থায়। ঘর 
যাতা। 

রতন। এই তোম কোন্হ্া।য় রে শালা? 
মাণিক। আজ্ঞে সিংঘ্ি, সম্পর্ক ধোরেও 

ডাকছেন অথচ চিন্ছেন না, রকমট1 কি? 
বছর। আরে যাও বাবু যাও, ও রকতশ সিংকে 

আর ক্ষাপাইও না) ঘর চলি যাঁও। 
রতন| আরে কাছে ঘর চলিযাগা? লেচল 

প/কড়কে। ৃ 



০ 

বছর। আরে পাকাড়ায়েজে-কোন্ কমর? 

মদ থোড়া পিয়া, মুমে থোড়া বো বি আছে? 
লেক্িন ওতো মাতোয়াল! নেছি হুয়া, কুচ নেহি 
কিয়।। 

রতন। আরে বাঙ্গালী, ইলিওয়াত্তে তোমহারা 
দাঁড়ি পাক গিয়া, তবতি তঙ্লব নাহি বাড়া, 
তরকি নেহি ভুয়া। কমুর কোরেঙ্গে কেয়া ?-- 
কমর তৈয়ানী করনে হোগা । 

মাণিক। ঠিক বোলা হাক লিং-আমি 
আশ্চর্ধয হচ্ছি, এমন বুদ্ধি তোমায়, এখনো কেন 
বোরোয় নি মাথায় সিং। 

যতন। চোপর1ও শালা । 

মাণিক। বোঁনাইঞি। কিছু খাবে কি, এই 
মোড়ে পরাণে ময়রার দোকানের কচুরী ? 

রুতন। কেয়া? তোম কুচ দেছে? খেলার়েছে ? 

লেয়াও শালা। 

মাণিক। হা ব্রাদার, পথে এসো, মোদ্দাৎ 
এতটা জোর ষ্টাবাটার দিনই চলে, আজকে অত 
কেন? যা দিচ্ছি নাও--ছু-আনা ভু-জ্জনে খাও। 
কিন্ত বাবা, আমারও ভাইফৌোটার মানটা রেখো। 

(গীত) 

তোমাঙ্গ মনে মনে ভালবাদি 
প্রাণের পাছারোলা। 

আনি লাট সাহেব তো তোমার 
নীচে, তুমি ওপরওয়ালা | 

বলি জঞ্জ ম্যাজিষ্রেট বড় লাট, 
তবু মানে একটা আইনের সাট, 

তোমার নাইকো ও পাট খোল কপাট 

মিষ্টি কি তোর শালা বলা ॥ 
তোমার আগে ছিল খালি ডাগ্ডা, 

এখন আবার লাঠি, 
চোরের ভয়ে ভোরের বেলা 

ঘুমোও আগলে ঘাটা 
কি নাক ডাকে ভাই বলি হারি যাই, 

যখন পিদেল দেখায় কলা। 
আর চম্কে উঠে ধর ছুটে 
ভুর্বল সব মাতোয়ালা॥ 

রতন। (অনাস্তিকে) হারে বছরো, শালা 
পয়স] দেয় দে' পাকড়কে লেযানে হোগা । 

বছর। তুই যা জানিস্ তাই কর্। 
রুতন। লোয়াও বাবু পয়সা 'দেগা দেও, হাম 

আপনাসে মিঠাই মুল লেগে। 

অমুজ্ত-গ্রন্থাবলী 

মাণিক। আচ্ছা লেও ব্রাদার--এক-দে-.. 
তিন--আর কে গোঁণে বাবা, এই নেও--যা আছে 
সব। | 

বছর। বাবু আমাদের বড় বন্দর লোক আছেন 
গে ব্দ্ধর লোক আছেন। 

রতন। আরে বাবুজি, তোম তো মেরা ভাই 
হায়) তোমবি হিন্দৃস্থানী, হামবি হিন্দুস্থানী। এঁষে 
আজকাল তোম লোক বেয়াবাত বোল্তা হ্যায়, 

বোলে বোলো- 

মাপিক। হাম তো বাবা সন্ধ্যার পরস্একই 
বাত বোন্তা হায়--লেয়াও আর এক গেলাস, 

লেযর়াও আর এক গেলাস। 

রতন। আরে নেহি, যো বাত পব বাঙাপী 
বোল্তা স্যাম, ওহি বাত; পারে ভাই, বোলো না। 
বোলো না হামবি বোলেগা। 

বছর। বোলেগা নেই কাছে? বোলেগাই 
তোঁ, আমর] আর পরদেশী নই। 

মাপিক। ও-বটে! তবে বল ভাই বন্দে 
মাতরম্। 

রতন। ফিন বোলো, ফিন বোলো--- 
মাঁণিক। (ছুই পাহারা1ওয়।লার দুই স্বন্কে হাত 

দিয়া) বন্দে মাতরম্। 
রতন। আবি শালা চলো, বছরদ্দী, পাকড়ো 

হাভ। 

ূ ( হত্তরীরণ ) 
মাণিক। আরে কেম়া পাহারোলা শাহের, 

এই যে আমি নগদ পয়সা দ্রিয়। ূ 
রতন। ও হজম হো গিয়া। চলো--চলে 

(ঞ্লেবভাবে ) বন্দে মাতরম্-বনে মাতরম্! শালা 
চলো। 

| লকলের প্রস্থান । 

পঞ্চম দৃষ্টা 

অন্তঃপুর--কক্ষ | 

কামিনী ও বিরাঞ্জ। 

কামি। দিদি, আমাদের তে দলে নিলে। 
কিন্ত এটা কি ঠিক শুনেছিস্ যে--কলেজের 
ছেলের! আপনার মাথায় যোট নিয়ে বাড়ী বাড়ী 
দিশী কাপড় বেচে বেড়াচ্ছে? 

বিরা। হ্যা লা, আনি না জেনেই কি ব্ল্ছি? 
আজ খেয়ে দেয়ে আসিস্ না আমাদের বাড়ী, 



. খড়খড়ীর পাখী খুলে তোকে দেখাব। সে সব 
ভ্দর লোকের ছেঙ্গেরা কি কষ্টই না সহ 
কোচ্ছে! 

( চারুবালার প্রবেশ) 

৮৮ 
সাবাস বাঁালী | ২১ 

( তাতি-বৌয়ের প্রবেশ ) 
তাতিনী।-- (গত) 

দেখ 71ত-পেড়ে কি সরেশ সাড়ী 
সরেছে তাতির তাঁতে। চারু । ওলো, সহা কোচ্ছে কি লো, সহ 

কাঁচ্ছে কি? আমাদের মুখে কালী দিচ্ছে। 
আমার বাবা ছোলেন সবজজ, 

ত্বামী ম্যাজিষ্টার | 
বিলেত থেকে পাশ দিয়ে দাদা ব্যারিষ্টার | 
এখন আমার সেই দাদা ছেড়ে হা।ট কোট। 
নিয়েছেন নিজের মাথায় কাপড়ের মোট ॥ 
দিশী সাড়ী দিশীধুতি বেশী নর়কো দাম। 

যাতে কিনেছি তাতেই দেব 
আমরা দেশের গোলাম ॥ 

কামি। ও মা, বলিস্কি পো-বলিস্ কি? 
ছিছি। তোর ঘেরা করে না? মানা করতে পারিস্ 
নি? লব ফিরিওল। হয়েছে? 

বিরা। কি বল্ছো ঠাকুরঝি! ম্যাকেলর মেখে 
৭ বাঁধি, নূতন নৃতন ফ্যাসেনের জ্যাকেট পরি, আর 
বিলিতী রঙে কাপড় রঙাই) কিন্তু কোথেকেষে 
আমাদের এই সব নখের সঙ্জ| যোগায়, তার কথাটি 
একবার ভাবি? আমি শুনেছি, সে বুঝেছে-ষে। 
ওইতে দেশে টাঁকা সব বিদেশে চোঁলে যায়| 

কামি! ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্-- 
একবার বিরাঞ্কে রাজ-সিংহালনে বসা। উনি 
একেবারে সোহাগে গোলে পোড়েছেন; 

শ্বেয়ামীকে দেবতা গড়ছেন। 
বিরা। ম্বোয়ামীকে দেবতা গড়বে নাত কি 

বদর গড়বো? 

চাঁরু। বিলিতী কাপড়ে চটক ক, দর কত 
৮] | 

বিরা। কেন, আমাদের তীতি-বউ ষে কাপড় 
য়ে যায়, তাকি মন? আর এমন মাগ্গীই বা 
কি? বিলিতী কাপড় একবার একটু মোচকে গেলে 
খাঁর রিপু কর্বার যো থাকে না) কিন্তু তাতি-বউ 
আমাকে যে কাপড় দিয়ে যায়, তা দু'বছর ধরে 
পরি। 

কামি। তা বটেভাই, তা! বটে। সাড়ে তিন 
টাকা জোড়াস্পপেবার এমন নন্দ কাঁপড় কিনে 
এনে দিলে, আমি তো কাপড় পেকে আহলাদে 
গালে গেলুম | কিন্তু বলবে! কি, তিনটি মাস যেতে 
পা যেতে কাপড়ও গোলে গেল। 

সেই আমার ভীতির তাতে-যে হাসে কাদে 
মরে বাঁচে বামার কথাতে ॥ 

তারই মাকু তারই সানা, * 
তারই পোড়েন তারই টানা, 

আমি লাটায়েতে খাটিক্কে ছতো 
পাট করেছি নি্দের হাতে । 

স্ত(থ লো! সেঞ্জে বউ 
এই পাড়ের কি বাহার-- 
এই লাড়ী পোর্লে পরে 
চাইনে কো আর চন্দ্রছাঁর, 
এই সাড়ীর চারে আসে ঘরে 
ভাতার রয় না তফাতে। 

এই পাচ-পাচীর গো রূপ খুলে যাঁয় 
আমার তাতের বরাতে ॥ 

চারু। হালো ভাতি-বউ, আমরা কি পীঁচ- 
পাচী? তাই শাড়ী পোরিয়ে আমদের রূপ 
খোলাতে এগেছিস্? 

তাতিনী। ওকি কথা দিদিম্ণি, ও কি কথা! 
তোমরা রূপের রুপসী, তোমাদের দেখলে, ইন্ির 
চন্দর বরণ মৃচ্ছ!। যায়। আমার ভাগ্য, আমার 
তার তাগিয যে, ভোমর! আমার এই কাপড় কিনে 
কাকালে অড়াবে। তবেকি জান ছিদিমণি। টা? 
তো! চাদ আছেনই) কিরূপ] কিশোতা। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে চন্দরমণ্ডল হ'লে আরও কেমন ভাল 
দেখায়! তা তোমরা হ'লে টাদ--আর আমার 
সাড়ীগুলি চন্দরমণ্ডল। 

কামি। ইস্, তীঁতি-বউ, তুই ষে একেবারে 
কবি হয়ে পড়েছিস্! 

তাতিনী। কি করবো, দিদিমণ! আজছু 
মাস হ'লে! তার কাছে কতভাল ভাল কালেছের 

ছেলের! তাঁতের কাজ শিখতে আস্ছে, তারা সব 
কেমন ভাল ভাল কথা কয়, আমি আড়াল থেকে 
শুনি আর একটু একটু শিখে নিই। 

(বিনোদিনীর গ্রবেশ ) 

বিনো। মজঙ্গিস্ যে বেশ জমে গেছে। টক 
আজ খেলছিস্ নি? 



০ “ অমুত-গ্রস্থাবলী 
কামি। না বিনোদ, আজ আমাদের *দিশী 

বিদেশী" সভা হয়েছে। 
বিনে । কি রকম? 
চারু। রকম আরকি? সকালবেলা ঠাকুরপো 

এসে আগ আমার বেলোয়ারী চুড়িগুলি ভেঙে 
দিরেছেন। 

কামি। আমার শ্বশুর মিনযে_বুড়ো মাম 
গো) যতগুলো কাচের বাসন খেলনা সব চুরমার 
ক'রে ভেলে ফেল্লে এসে। 

চারু। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন) তবে 
আমার কথা শোন- আমার ঘরে যতগুলো! বিলিতী 
এসেম্স ছিল, আঁমি নর্দিমায় ফেলে দিইনি বটে-_ কিন্ত 
আমাদের বাড়ীর মেথরাণী বউকে সব শিশিগুলি দিয়ে 
দিয়েছি, মরুক গে, সে যা খুশী করুক গে। 

বিনো। ভাই, এ সব কি হচ্ছে? আমি বুঝিনি 
-_ুলিনি, আনিনি, ভবে, যে আমায় এত আদর 
করে, সোহাগ করে, যে আমায় খুজে খুঁজে ভাল 
কাপড়-চোপড়টি এনে পরায়, ভাল ভাল খোস্বো, 
ভাল ভাল তেল এনে মাথায়, আদ্দ তারই হুকুম । 

(শত) 

আমার এমন চিকণ কেশে 
মাখতে-মানা ম্যাকেসর। 

বিশাতী তেলে চুল ভিজুলে 
চোটে যান যে প্রাণেশবর ॥ 

আমার গলা ধরে আদর কোরে 

বলেন ডিয়ার বিনো, 
কিনো ন! পিয়ার্স, পাউডার, 

রিমেল, গস্নেল, পিনো। 
আনিস বিষ ব'লে বিদ্রিশী জিনিস 

ঘর থেকে তফাৎ কর। 

সোহাগ করে বলে তোমার 

থাকবে না আপশোস, 
চুলে দেব কুস্তলীন, রুমালে দেলখোস, 

হবে প্রাণ পরিতোষ, মেখে দিশী 
বোসের এসেম্দ মনোহর ॥ 

কামি। খেয়াল ভাই খেয়াল। পুরুষের! হলেন 
রাজা, আমার] হলেম দাসী। ছেলেবেলায় যমপুকুর 
করেছি, সেজুতির বরুতোও করেছি; তার পর বড় 
হোতে, বাঁবুরাই ছবিটি কোরে বিবিটি সাজালেন, 
তাদের কাছেই শিখিছি-_-বিলাতীর লবই ভাল। 
আবার এখন বথন তারাই উপ্টে ধুয়ো ধরছেন, 
আমাদেরও সঙে লঙ্গে ফিরতে ছবে। আমরা হলেম 

পানসীখানি বই ত নয়, পুরুষের মনের জোয়ায়- 
ভাটার সঙ্গে আমাদের মতিগতি ফেরাতে হবে। 

( নেপথ্যে) যুবকগণ!| বন্দে মাতরম্। 

চাই দিশীসাড়ী দিশীধুতিবেশী নয়কো দাম। 
যাতে কিনেছি, তাতেই দেবো, 

আমর] দেশের গোলাম। 

বিরা। এ যে যাচ্ছে। খড়খড়ি দে জেখসে 
আয়, দেখসে আয়। 

(সকলের গমন ) 

(নেপথ্যে )। চাহ দিশী সাড়ী দিশীধুতি। 
কামি। না, এ আশ্চর্য) বটে, আশ্চর্য্য বটে, 

অর্া, এই সব বড় বড় লোকের ছেলে কি কষ্ট করুছে, 
কি নিই না হয়েছে! 

বিরা। দেখ ভাই, এই যে ধারা এ কাজ 
বরুছেন, এটিতে যে শুধু আপাততঃ দিশী জিনিসের 
কাট্নি বাড়বে, তা নয়, আমার মনে হয়---ষে, এর 
ফলো আমাদের দেশের ভদ্রসম্তানের একটা বড়ই 
উপকার হবে। হিন্দুস্থানী মাঁড়োয়ারী যে লব কাপড় 
ফিপিওয়াল। বায়, দিব্যি চকচকে জুতা পায়ে, 
ফিন্ফিনে জামা গায় অথচ পিঠে বৌচক1 ফেলে 
অনায়াসে কাপড় রুমাল বেচে বেচে বেড়ায়। কিন্তু 
আমাদের বাঙ্গালী গেরোস্থ ভদ্দর লোকের! দোকান 
থেকে দুখানা কাপড় কিনে হাতে কোরে আন্তে 
লঙ্জা করে। এত বড় বড় লোকের ছেলেরা, এমন 
বিদ্বানেরা নিঙ্জে মাথায় মোট করে কাপড় বেচতে 
বেরিয়ে এইটে কল্পেন_যে, এখন থেকে অনেক 
ভদ্দর লোকের ছেলে-আফিসের গোলামী ছেড়ে 
অনারসে জিনিল ফিরি কোরে বেচে সংসার 
চালাবে।, 

বিনো। তা ঠিক, ঠিক, মাড়োয়ারীরা প্রথমে 
ফিরি করতে আর্ত কোরেই শেষে বড় লোক হুয়। 

চারু । তা বোন আয়, যখন আমাদের 
তায়াদের মতি ফির্ছে, তখন ভগবানকে ভাকি আয়, 
আয়, আমাদেরও যেন মতি ফেরে । 

( গত ) 

দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়। 
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কল্ৃকাতায়। 

ও ম! কোরে তিন চারটে পাশ, 
ছেড়ে উকীলী কি বড় চাকরীর আশ, 

হয়ে দেশের দশের দাস, 
এরা ফির্ছে খাতায় খাতায়। 
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তবে আয় বোন্ আমরাও ছেড়ে ছাপর1 খাট, 
মন দিয়ে করি সবাই মিলে রারাখরের পাট, 

এই বাম্নী বেটার নাক নাড়া আর 
সয় না কথায় কথায়। 

চল কমালে রাঘার ছাল্লে সচ্ছলে খর রবে ব্জায়॥ 

কামি। সবই যেন বুঝলেম-দিশী কাঁপড়ও 
পর্ধুম) কিন্তু এ কেমন যেন গালে যুরগী রাধা 

ছচ্ছে না ভাই? 
বিরা। কেন, সে আবার কি লো? 
কামি। কেন? কৃতাটা তো বিলিতী, কাজেই 

বিলিতী ছুতোতে দিশী কাপড় তৈরী, যেন কাটালের 
আমসত্ত। 

চারু। তা বটে, তা বটে--এর উপায় কি? 
শাচ্ছা, যখন বিলিতী কাপড় ছিল না, তথন আমাদের 
দিশী কাপড়ের সুতো! আসতো কোথেকে? 

তাতিনী। ওমা,লেকি গো! তোমরা জান 
না 1--তখন যে লব তদ্দর ঘরের মেয়ে, খড় ঘরের 
মেয়ে--নিঞ্জের ছাতে কতো তৈদী করুতেন। 

চারু |।_-ওলে! ত।তি-বউ ! খুব জানি লে! খুব 
ভানি। আমি তো আর যেসে ঘরের মেয়ে নই। 
আমার ঠাকুরমা আর ঝিমা নিঘ্ধের হাতে চরকা 
কাটুতেন শুনেছি। আর বাবু বলেন--যে, কুইন 
তিট্টোরিয়ারও চরকা ছিল, এখনও নাকি সেটি 
রাজবাটাতে আছে। 

কামি। আর বোন, সে দিন গিয়েছে শো-- 
সে দিন গিয়েছে। চরকাটা গোঁলপাঁনা কি 
চৌকোপানা, তাই এখনকার মেসের জানে না। 
আমার বিয়ের সময় গো-বাগ।নের তীাতিবাড়া 
থেকে আট আন! দিয়ে একট। চরকা ভাড়া কোরে 
এনেছিল, তাই চরকা দেখেছি। 

বিনে । ওলো | আমি সব ঠিক কোরে রেখেছি 
লো, ঠিক কোরে রেখেছি! আমাদের উনি নিজে 
পয়সা খরচ কোরে ছুতোর রেখে সব চরকা তরী 
করাচ্ছেন। আর বিনি লাভে বেচছ্েন। আমাদের 
বাড়াতে এখনও কটা রয়েছে। 

চাক। মাইরি? 
বিরা। তবে তাই আমরাও চরক1 কাটবে!। 

অমন অমন ভদ্রলোকের ছেলে মাথায় মোট ক'রে 

কাপড় বেচে, আর আমরাই কি এখন এমন উচ্ছন্সে 
গিছি যে, চরকা কেটে হতো তৈয়ী করতে পার্ৰো 
ন!? 

বিনে।। ভবে ভাই আয়, আমি সব লাভিয়ে 
রেখেছি, আয় এখনি টেকো ধারে সততা কাটি গে। 
আজ লঙ্গীপুজোর দিন, আজই আরম্ভ করি। 

সকলে। ঝগ্দটী আমার বিনি বোন-লক্গী 
আমার বিপিবোন। চল ভাই চল! 

( পটপরিবর্তন ) 

চগী মণ্ডপ । 

চরকা লাজান। 

(মহ্লাগণের চরক] কাঁটিতে কাটিতে গীত) 

আমর! আবার কাটবে সুতো চরকাতে। 
যাব না আর সখী সেজে 
সভার মাঝে ফরকাতে | 
শুনেছি সেই ঠাকুর-মা 

দিতেন নিজে ঢেকিতে পা, 

পড়তো! নাকে। এলিয়ে গতর 

কোনও বন্ধ করাতে ॥ 

ঠাকুর-পো তাই বুঝিয়ে দিলে, 
গ্রাণে প্রাণে গেল মিলে, 
নিলে নিলে দেশের ধন, 
সব যাচ্ছে পরের বরাতে । 
জ্যাকেট বডিস যাক উচ্ছ, 
আমরা হব না মতিচ্ছনর, 

দেবে। দেশের জন কিলের জন 

বিদেঙঈ্জীর পেট ভরাতে ॥ 

শুনছি এক আছে ছুতে।, 
দেশে নাকি নাইকো সুতো, 
আমরা খরে ঘরে কেটে হতো 

দেবে তাতি তরাতে, 
যদি বাবুরা হন লো নারাজ 
বিলিতী জুতা পরাতে । 

ববনিকা-পতন। 
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মছ্ 

রে 

যু 

শি 

শ্যাম 

উমাঁচরণ 

জীবনকৃষঃ 
কন্তেয়ান্প কিশোর মকেল-মি্জ 

কলোলিছ কুমার চক্রবস্তী 

কুলীদকুঞ্ণ সেন 

লিঙ্গ | 

ভারতমাতা | 

ঘোষাল-৫৭) | 

ভারত-রমণীগণ। 

পাত্রপাত্রীগণ। 
পুরু 

সন্ন্যাসী, ভারতবাগিগণ ও পেচক। 

নী 

নাগরিক! 

কেরাণী। 

পুরোভিত। 

সাধারণ সভ।পতি। 

উকীল। 

ডাক্তার । 

তেজারতী কারধারা ধনা। 



গাঁখম দশ্য 

রাডগথ। 

ভারতবাদিগণ। 

(গীত ) 

“মিলে সবে ভারতস্চন্তান, এক তান মশ-গ্রণ, 
গাও ভারতের যশোগান। 

ত!/তভূমির ভুল্য আছে কোন্ স্থান? 
কোন্ আদ্র হিমা রর সমান? 

ফলবতী বন্ুমতী, আতশ্বতী পুণ)ব্তা, 
শত খনি এছ নিদ্ধান। 

হাব ভাতের ৪য়, গুন ভারজের অয়, 

91৩ ভারতের জয়। 

ক ভয় কি ভয়, 

রূপবতী শাধবা 

গ1ও ভাঁয়তে? জয় ॥ 

সতী ভাঁরত-ললনা, 

কোথা দিখে ভাঁদের তুলনা । 
শর্দি্া সাবিত সত, দম্মস্তী পতিত্ততা, 

অভুলগনা ভাঁবত-ললন1। 
হোক ভারতের ছয় 5য় ভারতের জয়। 

গাও ভারতের জয় | 
ভীগ ড্রোণ ভীমাওগুন নাহি কিম্মঃণে? 

আর ধত মছ1 বাঁরগণ-- 
তারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধুমকেতু, 

আর্ত-বন্ধু ছুষ্ট৪ দমন। 
হোব্ তারতের অঞ, গ্য় ভারতের ওয় ॥ 

কি ভয় কি তয়, গাও ভারতের জয়। 

কেন ডঃ তীরু, কর্ সাহস আর, 
“যতো! বর্ধভ্ত তো ওয় । 

ছিন্নভিন্ন হীনবল, এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জপ করিতে কি তগ্প। 
ছে!ক ভারতের ওয়, জয় তারতের অয়, 

কি তন্ন কি ভয়, গাঁও ভারতের জস্ ॥" 

চিন 

| ভারতবালিগণের প্রস্থান । 

(মহেন্দ্র ও শরেক্ের প্রবেশ) 

স্বরে। হ্যা ই, এই 1১0110001 7811901011 
ঝলে একটা ডাক দেওয়া হয় বটে, কিন্ত আসল 
কথাটা হচ্ছে- পঁচি জাগার লোক ডেকে একটু 
মিলে মিশে আমোদ করা। একে কংগ্রেম না 
বলে "ব9110118] 7১10101০ বল্পে বরং কথাটা শোতা 
পায়। 

মনে । আচ্ছা বেশ, তোমার কাই বজায় 
রেখে বলি, গেও তো একটা লাত| বেশী দিনের 
কথ! নয়-_যখন ভূগোলের পরীক্ষায় পাশ নম্ব়ট। 
রাখা ছাঁড়া বোম্বাই মান্্রাঞ পাঞ্জাব গ্রভৃতি দেশের 
ন।ম বা বিষয় জানার যে অন্ত আবশ্যকতা] অ!ছে, 
তা আমরা মনে করতুম না; কেড জানতো, 

আমর! কালা বাঙ্গালী মাত্র, আর আমরা আানৃতুম 
যে, মাঁঙ্রাীা কেবল অর্শ ফিলচুলার চিকিৎস! 
করে। এই যে দাদাভাই নাওরোজী পার্লামেণ্টের 
মেম্থর হয়েছিলেন, এখনও অত খরচ কোরে 
হৃদয়োন্মাদকাগী বক্ত তা দ্বারা সেখানকার ইংরাজদের 
মনে আমাদের প্রাচীনা দুঃখিনী ভারতমাতার উপর 
মেহ অনুরাগ জাগিয়ে দিচ্ছেন, সেটা কি আমাদের 
কংগ্রেস হতে হয়নি? 

স্ুরে। কেন, আখারের ডা, 0. 73817601066, 

গালমোহন ঘে।ব, প্রাতংশ্মব্ণীয় মনোমোহন ঘোষ, 
আনলামোছন বন্ধ আর কর্ধবীর ম্বদেশবত্সল 
নুরেন্জর বাড়ষ্যে--এরাও তো বিলাতের সাহেবদের 
কাছে ভারতের ছুঃখের কথা ব'লে কম উপকার 

করেন নি। 
মহে। আমি কি তা বলছি? বাড়ে 

সাঞছেব আগ সুরেন্দ্র বাবু না থাকপে কংগ্রেসের 
নামও বেউ শুন্তে পেত না। কিস্তম্বগাঁর পণ্তিত 
অযোধ্যানাথ বা জছ্িশ রাণাডে, কি নাওরাঞ্ি, 
আনন্দ চাবুলু, জটিশ চন্্র বারকর, নুত্রক্ষণয আর্য, 
বাল গঙ্গাধর ছিলক- এদের মত লোক বঙ্গের 



৪ অস্ুত'গ্রন্থাবলী 

দেশহিতৈষীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের 
এই [:0110108] 88109010104 জোর পড়েছে কতটা? 
আমি ভাই পার নাম ভ্াশিনে, তবে মিষ্টার 
পিয়ালীর মত অনেক 2181)0706091 22170]277617ও 

ভারতের ছ্বুঃখমোচনের আগ্ঠ প্র।ণপণে চেষ্টা 
কচ্ছেন। 

সরে। 
নেই) কিন্তু দেশের ছিতের তরে ডেগিগেটরা 
অ[সবেন, তার জন্চ এত আড়ম্বর কেন? এই রাঁজ- 
হালে খাওয়ান দাওয়ানতে কতট! খরচ প'ড়ে যায়, 
বল দেখি? সে টাকাটা বাচালে তার হ্বারা 
দরিদ্রের কি কোন উপকার করা যায়না? 

মছে। দেখ স্ুরেন! প্র আমাদের একটা 
ভূল, আমর! সকল কাজেই বড় 17501) গিয়ে 
পড়ি, দুর্গোৎসব কর্বে-_নহছুবত বলিও না, যাক্সা 
দিও না, খালি কাজ।শীকে নুচির সরা দাও । অ] 
মর, এট] বুঝিসনে যে, তাদের 11০51110196 কাকে 
ঢ9101)15 না কল্লে, গৌশনচৌবীওয়ালা রা, যাজ্জা- 
ওয়ালার! যে ক্রমে ক্রমে কাঙ্গালী হয়ে পড়বে। 
ভাতীম়্ জীবন-গঠনে 1361:1005 কাজের সঙ্গে 
শামোদ.ও প্রমোদও একট! অতীব গ্রয়োজনীয় 
উপাদান) কন্ধবীর ইংরাঁজেরা এই আমোদের নিতা 
গ্রয়োজনীয়তা বোঝেন ব'লে তারা এত দীর্ঘজীবা 
হন ও খাটতে পারেন। [015 ৪0709956101), %1)৮- 

0727 10100121107+5 00100106109 01106191005 

51901151782: 1008,06171761151) 10061) 61 771191 

[50108 00 0015 1381৮) ? তা ছাড়া এই 
কংগ্রেলের জন্ত ধারা ডেলিগেট হয়ে এলেছেন, তারা 
আমাদের নগরের অতিথি, তাদের সম্মান দিলে 
লমাদর কলে, আমাদের মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা ও লৌকিক 
আচার রক্ষা হবে! আমাদের শাস্ত্রে অতিথিকে 
নারায়ণ বলে, তাকি জাননা! ইংরাজদের মনে 
এই অতিথি-সৎকারের £55]1%ট1 ইদানীং বড়ই 
বন্ধবূগ, তাই তারা অগতে আতিশ্রেষ্ট হক্সেছেন। 
আমি কলোক্য মুখুযো মহাশয়ের কাছে শুলেছি, 
(ধাকে [* 2, ঠ1010001)০5 বলে, অনেকেই 

জানেন) তিনি বিপাত থেকে দেশে আসবার 

কিছু পুর্বে এক দিন ওয়েডারবরণ সাহেবের সঙ্গে 
বাজারে ষান। সাহেবের বড় ইচ্ছা, তিনি বিলাতের 
ভাল পিয়ার ফল মুধুষ্যে মছাশয়কে খাওয়াবেন, 
কিন্তু তখন প্রায় 9625092. ফুরিয়ে এসেছে, দেখলেন, 
একটি দোকানে মাঝ্স গোটাকতক, ভাল পিয়ার 
ছিল) এক জন খুচরো দোকানদারগ্রোছ পাড়াগেয়ে 

বেশে তোস্পতাতে আমার আপ্তি 

সাছেব তা কিনে ফেলেছে; ওয়েভারবরণ সাহেব 
কিছু লাভ দিয়ে তার কাছে থেকে গোটটাতক পিয়ার 
নিতে চাইলেন, কিন্ত সে লোকটা বেচতে রাজী 
ছলো না) তখন ওয়েভারবরণ সাছেব তাকে বল্লেন 
যে, *দেখ, আমি নিজের অন্ত চাঁচ্ছিনে, আমার এই 
বন্ধুটি ভারতবাশী--গবর্ণমেণ্টেন কাছে এসেছিলেন, 
শীঘ্রই দেশে যাবেন, একে আমাদের দেশের ভাল 
পিয়ার খাওয়াবার জন্ত আমার এত আগ্রহ ।* এই 
কথা শোনবামাঝ্জেই সেই সাছেবটি বেছে বেছে 
গোটাকতক ভাল পিয়ার ত্রেলোঁক্যবাবুর সাম্নে 
ধ'রে দিলে? ওয়েডারবরণ সাহেব কত দাম দিতে 
ছবে গ্রিজ্ঞাসা করায় সেই পাড়াগেয়ে সাহেবটি 
উত্তর কল্পে ষে, ্মুখুযো সাহেব আমাদের অতিথি, 
1110 £029 06105 0০01005) ওকে দুটো ফল 

খেতে দিয়ে আমি দাম নেব?” বোঝ, স্ুরেন ভাই, 
একেই বলে 78117010150 1 এই জন্য ইংলগড আব 
আমাদের চেয়ে এত বড় ঠাড়িয়েছে, এই আগ্যই 
ইংরেজদের ভাতিশ্ঠে বলেছি। 

স্বরে । ঠিক ঠিক, কংগ্রেশ উপলক্ষে কলিকাতায় 
যত বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন, তাদের যথোচিত 
লমাদর ও অভ্যর্থনা করা প্রতি কলিকাভাবাসীর 
বিধেয় । মান্বধর্থে অতিথ্িসত্কাঁর প্রথম পালনীয় 
কর্তবা) কিন্তু ভাই, বৎসর বৎসর এক এক জায়গায় 

ত।বু গেড়ে অড্ড| কোরে 1২550101101) 19285 

করবার জন্তে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের যে কি 
অবশ্য কতা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। সুরেন্দ্র 
বাড়য্যে তো বারিষ্টাপী পাশ, হাইকোর্টে 
প্র্যাকৃটিশ কল্পে এর চেয়ে ঢের নিজের ভাল কত্ত 
পার্তেন, দেশের লোকেরও সময় অসময় অনেক 
উপকার হতো । 

মছে। হ্যা, বোসেধ্ধের কতকগুলো টাকা 
গুর্দরৎ উড়ফ সাহেব আস্ারল্যাণ্ডে না পৌছে, দেশে 
থাকতে পারতো! বটে। কিন্ত তোমার কথা ধরেই 
বল্ছি যে, অমন 5126৫0) করুবার ক্ষমতা থাকৃতে 
নিজের রোজগ!র বৃদ্ধর দিকে দৃষ্টি না কোরে দেশের 
পঁচদ্রন জাতভায়ের কিসে উপকার হয়, তার জগ্য 
গতর খাটিয়ে মাথা বকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এটা মখ্য।তির 
কথানয়কি? আর চেচয়ে চেঁচিয়ে কাজও তো 

কতকটা করেছেন) অনেকগুলো বড় চাকুরীতে 
দেশের লোকের ঢোঁকৃধার পথ খুলে দিয়েছেন, 
লেজিসলেটিভ কাউন্দলের গড়ন এখন নুতন হয়ে 
গেছে, ইলেকৃসনের দ্বার! দেশীয় লোক কাউন্সিলে 
প্রবেশ কচ্ছে, বাঞ্জেটের খরচ-খরচার উপর কথা 
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কইতে পাচ্ছে, তার উপর [10176 ০৫ 1" 
70611801017 ;- সেটা কি সামান্ত লাভ? 

ন্ুরে। যা, এটা কংগ্রেসের ত্বারা হয়েছে বটে, 
£৫110 কচ্ছি? কিন্তু মহেন্দ্র! আমর মনের খট- 
কাটা কিবলি শোন) তোমার আমার এই সব 
কাছে লাভ কি, বা ব্রিটিশ কমিটার 111101£1/তে 
ইংলত্ডে 2৫1161100 এর শেষ ফল কি দাড়াবে, 
শাধারণ গ্রক্জার মধ্যে কজন তার অর্থ বুঝবে? 
এ সবে 10938 এর 1011606 17661536 কি হয়? 
“দেশের হিত দেশের ছি” ব'লে যে টেচাও, কিন্তু 
সাধারণ লোক-যারা গুঁচস্থ গরীব, তোমার 

ইংরাজী লেখাপড়া বাঁ মিলের 70116081] 8০০. 

11010 কি 40209 আ০11]) এর ধার ধারে না, 

তাদের মনে বংগ্রেসের উপকারিতা কি কোরে 
প্রবেশ করিয়ে দেবে? এদেশে সাধারণ জোকের 
মনের ভিতর প্রবেশ করাবার ছুটি পথ অছে ?- 
এক ধর্ম, আর লঙে সঙ্গে একটু পারিবারিক 

প্রেম! এইযেব্ছর দুই তিন আগে আমাদের 
বাঁজ্ালীর মেয়েদের মধ্যে একটা সই পাঁতাবার 
ধুম উঠেছিল, তার গোড়াটা কি1 শুধু ঠাকুর 
শবপ্র দিয়েছেন জার ক্বামী পুত্র ভাল থাকবে, এই 
কথাটা উঠেছে বই তো নয়) দেখকে শ্বপ্র 
দেখলে, কথাটা সত্য কি মিথ্য]--সে তর্কই উঠলো! 
না) গ্লাকার্ড মারতে হয়নি, হাগবিল ছাপাতে 
হয়নি, ফেব্ল দেবতার কথা রক্ষা হবে আর 
আস্রীয়ম্বন ভাল থাকবে, এই অ্রনরব গুনে হিমালয় 
হতে কুমারিকা পর্ষ্য্ত যেখানে যেখানে স্ত্রীলোক 
আছে, সবাই আপনা আপনির ভিতর সই পাতিয়ে 
ফেল্পে। তা এমনি একটা তাবে বোঝাতে ন। 
পাল্লে দেশঠিতৈধিতা বা কংশ্রেসের উপকারিত। 
সাধারণে উপল কত্তে পারবে না। " * 

মছে। শুনেছি, ম্বরেক্জ্রবাবুঃও মত হে, রাজ- 
নীতিকে ধর্মভাবে প্রচার না করতে পাল্লে আমাদের 
এই [36115101918 বিশেষ কোন কাজ 

হবে না| হাতাঠিক) দেশাহতৈবিতা যে ধর্ষের 
একটি অঙ্গ, তা আমাদের শান্কেই তো রয়েছে 
“জননী জন্মভূমিশ্চ শ্বর্গাদপি গরীয়ল।” আর একটু 
ভেবে দেখনে--ম]1 চুর্ধা কালী ভগন্ধ'তী, এদের 
ধ্যানের ভিতর ভারতমাতার রূপবল্পন! বুঝতে 

পারা যায়। 

স্বরে । বল্ছে! মন্দ নয়--প্নারদাদিযুনির্ণণৈঃ 
সেব্তাং ভবনুনারীম্* এটি বলার আবশ্তক কি? 
শুধু 5017105] 1006) হ'লে নারদাদি যে পুজা 

করবেন, এট] তো ৪175815 8:11615600৭, কিন্ত 
যখন দেবধেগণও পরত্বদীপময়দ্বীপে সিংহাসন-লমন্বিতে" 
ভারতমাতাকে পুর্ণ করেছেন, হৃভরাং ছে মানব! 

তোমাদের এটি অবশ্তপালনীয় কর্তবা হচ্ছে। 
মনে | 11110015010, বেশ বলেছো, 01601 

11105:015090102, কথাট। প্রাণে লাগছে বটে। 

স্বরে। কিন্তু ভাই, সাধারণের মনের ভিতর 
দেশছিতৈধিতা--কংগ্রেসের আবশ্তকন্তা প্রবেশ 
করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, প্রঙ্জাবর্ীকে হাতে হাতে 
ফল (দথান, তাদের কোন নিত্য অভাব পূরণ করা 
নিত্য কেশ মোচন করা । তোমার মনে পড়বে 
কি না জানি না, কিন্তু যখন গ্িষ্দ অফ ওয়েল্স্ 
(যিনি এখন আমাদের রাজা এডওয়ার্ড ) এ দেশে 
বেড়াতে আসেন, তখন লাঁধারণ লোকে এই 
ম্ব-থবরটা শুনে জিজ্ঞাস! করেছিল, প্রাণীমার ছেলে 
আস্ছেন। তবে ক'বছরের খাজান] মাফ হবে? 

কাঙ্গালী ভোজন হবে কি 1”--এই রকম সব। তাই 
থেকে আমার মনে হয়, আপনার] হাতে হাতে 

উপকার বুঝতে পারে-_-এমন লব যদি কিছু কাজ 
কোরে দ্রিতে পারেন, তা হলে রেলওয়ে, গ্যাসঙগা ইট, 
পোঁ্ট-আফিল ইত্যাদির মত কংগ্রেসের নামটাও 
একটা! [10096101 ০1৫1--ঘরো কথার মত 
প্রচালিত হ'তে পারে। 

মছে। তাকংগ্রেসের বর্তারা তো খল্ ছন না 
যে, তারা সবজান্তা। [016 015 21859 1520 

€0 8000106  817 15950112101 50005511010 ; 

তোমার মনে যা উদয় হয়, অনায়াসে তাঞ্গের 
জানাতে পার। 

হ্বরে। 929--ধর গে, অনেক অভাব আছে 

কি বলি?-তাল কথা মনে কল্পে, এই জলকষ্ট 
নিবারণ। সেবার ভাগলপুর কনফারেন্সে এ বিষয়ে 
একটা 16901811011 ছিল ] তখনই আমার যনে 

হয়েছিল যে বলি_-যেখানে বড় অলকষ্ট আছে, অথচ 
জশীদার) গবর্ণমেপ্ট কি .ডিস্রীক্ট বোর্ড, কেউ কিছু 
কচ্ছে না বা কত্তে পাচ্ছে না, কংগ্রেস সেখানে একটা 
ইদের! বা পুকুর কাটিয়ে দ্িলে--না'ম হলো কংগ্রেস- 
পুকুর, তা হ'লে ভাব দেখি, কংগ্রেসও যে দেবতার 
মতন দীনের বন্ধু, এ ভাব ছেলে বুড়ে! মেয়ে সকলের 
মনেকিজাগবে না? কংগ্রেসব্জায় থাকলে কত 
গ্রামে কত পরিবারের উপকার হবে) সেই পুকুর 
ব্যবসার কত্তে পেয়ে-_ 

মন্থে। কথাঁট! বেশ বটে, কিন্তু এত কংগ্রেস 
পাবে কোথায়? | 



৬ জমুত-গ্রচ্থাবলী 

লরে। যখন 1885 এ বহ্বেতে ডা. ০, 
1381)]াকে প্লেসিডেণ্ট কোরে বংগ্রেসের সৃতিকা 
পৃ] হয়, তখনকার সেই ছেলেখেলার ভাব দেখে 
কার মনে আশা উয়েছিপ যে, এই গরীব ভারত 
এই দেশছিতের কাজে, যার সঙ্গে বড় বড় রাঞ্জা- 
রাজড়ার বিশেষ সংশ্ধ নাই, অনেক ইংরাজ মনে 
মলে 5%1)7১261) থাকলেও 11766170101 ভার 

উদ্টো মানে হবে মনে কোরে প্রকাশ্রো মিশতে চায় 
না, সেই কংগ্রেস এই কটা বছরের মধ্যে এই দ্রেশ- 
ছিতব্রতে প্রায় ২২ পক্ টাক! চাঁদা তুলতে পার্বে? 
আমাদের মরেক্াবাবুর এখনও যা চু106 আছে, 

পশ্চিমে পাঞ্জাবে বন্বে মাজাজে-_ তা আমাদের 

নিজেদের বাঙ্গালা দেশেও যে সব ভারতমাতার 
হৃসস্তান এ কার্ধে; উদ্মোগী আছেন, তারা হনে 
কল্পে এমন সং-কার্ষেতর অগ্য টাকা উঠতে কদিন 

লাগে? 13510091151 (0 161] ০0 616 10111 

তোমাদের এই বিটিশ কমিটীর জগ্য বিলাতে যে 
কম ভম্ব! টাকাটা পাঠংতে হয়, সেটা আমার 
চোখে একটু বাজে খরচ বাজে খরচ মনে হয়, 
1২০1811 টা ষেন তার তৃঙ্গনায় কিছুই নয়। 

মনে । ০0 00176 15170615181)0 (য়, বংখখ্রেস 

নামটার মছিমা সাছেবেরা ষত বোঝেন, আমর! 

ভার সিকিও বুঝতে পারিনে। আম ভিতরকার 
কথ! আনি, কংগ্োসের 0156 50165001% লর্ড 

ডফারিশের কাছ থেকে আসে। মিষ্টার মনোযোহন 
ঘোষ গ্রভৃতিকে তিনি এই ডোম]0 8110118] 

[19116011011 10110) কত্তে পরামর্শ দেল। 

হরে। খুব সম্ভব, কেন না, আমি এস্বার 
একটি বড়গোছের সান্ছেবের সঙ্গে কথায় কথায় 
কংগ্রেসের নামট1 যেমন উচ্চারণ করেছি, অমনি 
তিনি মাথার টুপীটি খু থুব 16616171101] 

বল্লেন যে, 40010 00165 10915 2 580160 

[00091 কিন্তু 1366ত০০]) $201 0100 10065 

ইংরাজদের 79110119111 5০1) 11177611211 যেমন, 

10016619119 ও তাঁর চেয়ে বম পয়, শুরা ব্যবসাদর 

জাতি, উদর বথচ'ইন্ডের চক্ষে লাভালাভের 
হিসাবে একটা পয়”াও অগ্রহা নয়। শুতরাং বৎসর 
বৎসর ব্রিটিশ কর টির নামে ইংলঙে যে টাকাটা 
বায়, সেটা ইংলগ্ডের খাতায় ইত্ডিয়া- অমদারীর 
একট] বাজে আদায় ঝলে জমা হয়| এই ড০01:1- 
1 00110010001) এর অর্ধেকটা বাচাতে 

পালে দেশীয় প্রজার অনেক প্রতাক্ষ উপকার করা 
যাইতে পারে। 

মে | অন্দ বঙপনি, ভোমাঁর 1029 টা কোন 

9১591 এ মূখ দিয়ে বলবার 7101909 করৃষো, 

মোদ্দাৎ যে ভন তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বকাবক্ধি 
করুলুম--তার কি বল? তুমি তো আমাদেঃ 
০81011115. 311171)% এ পাট কবে? 

স্থগে। পাট ফাউ তুঝিনে, তবে পশ্তপত্ি ভা 
নাছোড়বান্দা, ডলিগেটদের  খাওয় দাওয়া, 

তর্দারক-তদ্ধিরে একটু থখটজে বলেছেন, ওছে 

আমার আমোরন আছে, ঘাঁটি গে। 
মৃ্ে। ও: পশ্ুপতি বন? তার যবে ডেল 

গেটেদের খাওয়া-দাওয়ার বনোবস্ব বরাবর ভ1, 

হয় । 13 11761)9 আঁ এক কাঞ্ড করা য'ক হল, 

টার থিয়েটারে এছ বংত্রো উপলক্ষে ভারতমাঁভ। 
পন্ঘন্ধে একটা 41160011081. 176০6 প্লে হতে 
চঙ? দেখে আসি । 

স্বরে। ভারতমাতা! ভাঁরতমাতা | *1মট' 

যেশ শোনা শেলি বোধ হক্ষে আর কখন 

প্রে হয়েছিল কি 
মে! হা, 1872তে যখন চিৎপুর ফোঁছে 

লান্্যালদের বাঁড়ীছে গ্রথম গাশঙ্াল পিয়েটাও 
খোল! 1 হয়, তখন 'অমুতবাআারের' এডিটার শিশির 
বাবুর 500 "ভারত মাত” নাম দিয়ে 
প্রথম মাত ছানি রঙ্গভূমে অভিনয় লয় । সেই 
গেট একটি সিনে যে তখন কি 0121)0 ৪61)591101 
কোরে তুলেছিল দেশীর লোকের কথা ছেড়ে 
দাও, সার উইলিয়ম হ₹ণ্টার রি হড় ব্ড 
ইংরাঁজগণও, এমন কি, মেজর খেয়া রংয়ের মুখে 
গুনে তখনকার ৬1০০1০ ভড নর্থক্রুক ওই টুকরো 

বইখানির কি ন্ৃখ্যাতি করেছিলেনঃ তা মনে হাঙ্গে 
আজও আমাদের গর্ব হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাড়ীর, “পিন মুখচন্দ্রম)” গানটা নিয়েই শিশির 
বাবুর ওই :প্লট! করবার কথাই উঠে) আহা, আমি 
এখনও যেন চোখে দেখছি, মেনর বনু “তার 

মাতা” সেজে এলেোচুলে কি ম্বন্দর গভীরভাবে 
বস্তো। গেল ব্ছর গ্লেগে সেই মধেন্ত্র বনু 
মারা গেছ, অমন এ্যাকটর আর কজন আলন্ায়' 
আছ, “ভারত-মাত)” ছঁপিয়েছিল যে কিরণ 

বাড়য্যে, সেও আজ - এখনও মাসখানেক হয় নাই, 
মারা গেছে; গেল গেল--খনকার 
(গপ.। 

স্বরে । 
মন্ধে। 
স্বরে। 

ও শোকের কথা তুলে কাজ নেই। 
হা, চল, প্রেটা দেখে আসা যাক। 

কি, সেই পুরোনো ভ্রিমিস? 

সবাই' 



নবজীবন 

মছে। অমনি পুরোনো হয়ে গেল! তুমি কি 
গে গ্রেকখনও দেখেছ? 

স্বরে। না ভাই, কেমন কোরে দেখবে!) 
তখল সবে ভূছি্ হয়েছি, কাকা গল্প করেন, আমি 
গন্তে পাই। 

মনকে । তবে আর কি, পে এক রকম চাক্ষ্য 
দধাই বলতে ছবে বই কি-কেমন? খাছাছুর 
দেখছি-_-সর্ধশঙগ্গে পণ্তিত। 

রে। হ্যা, আমি ধরা পড়লুম বটে, কিন্তু এক- 

বার একটি বড় যুন্সেফ বেজঙ্স থিয়েটারের *£হনোদ- 
চরিক” পুরোনো বালে দেখেন নি, তিনি ছেলে- 
বেলায় গুরুমভাঁখযক়ের পাঠশালে দাতাকরণের সঙ্গে 

«গরহল,দ চঠিরে” পড়েছিলেন । 
মছে। বটে? এ ঠিক পুরনো নয়) সেই 

তাবে আর সেই “মলিন যুখচন্জ্রম!'” গানটা-।শইা 
রেছে ষ্টার খিয়েটাররা একটি সুন্দর নূতন 291110- 
(10 002 করেছে, নাম হয়েছে 'নবদ্ধীবণ | 
14001, 12111060 2110 115591110, 

সুরে। বটে? তবে চল, একটা ট| 
খুব১ করা যাক । 

ক!বাজে 

| উভয়ের প্রস্থান। 

ঘ্বিতায় দূ) 

গঙ্গার ধারস্পরাজপথ। 

তারত-»গ্ী। 

(গীত) 

নিরখিব কত দিন বল এই অপক্ষণ। 
যাতল| স্বপনে সনে খুমস্নারে অচেতন॥ 

তাঞ্ছিয়ে পুরুষকার, কপালে সকঙগ ভার, 
সম্তোষের শবে কন অলপসে সব আট্ঙিন। 

আমি লঙ্গী বিষুঃজায়া, যুগ-ঘুগাস্তরের মান্থা, 
(তাই) দেখে তোদের শরর্ণকায়। 

হাঁঞাতে করি রোদন ॥ 

মনেরে »1 দিয়ে ফাকি, এখনও মেপিনি আখি, 
ভারতে পার তো বাছা পরাতে ভূষণ। 

তোদের মা ছিল যে ধরার রাণী 

আজ কেন তা বিল্বরণ॥ 

আছ, বিফল ব্যাকুল হয়ে আমার জ্মণ, বিফল 

আকুল হয়ে দ্বারে ঘারে রোদন, সম্র সহত্র বধ্সরের 

৮)/ , ৮” ণ 

হীনতাঁয় ভারতসন্তানগণের প্রাণ অসার হস়্ে 
গেছে। হ্নুপ্দন হৃদয়ে বহন কোরে বেদনার 

যাতনা অন্ুতবশক্তি পর্য্যত লোপ পেয়েছে। 

(পেচকের প্রবেশ) 

পেচক। ও মা লক্ষি, আর দেরি ফেনা? 

আমার পিঠট। যে বড় জড়. সড়, করছে, সেই শত 

যুগের গোড়ায় তোমাকে পিঠে ক'রে এনেছি, 

সেই অবধিযে ভারত থেকে আর নড়তে চ1ও 

শা; বলি অগন্ঠ কেথায় বাবে কি? আমায় স্মরণ 

কাচীকেশ? 

লঙ্মী। ও বাবা, যাব যাৰ মনে করি-- 

তোমায় ডাকি, কিস ওই য! বুম ধুগযুগাস্তরের 

মায়া, এদের ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। ষখন 

ছিমালয় পাহ'ড পার ছয়ে তরোয়াল ধারে 

মুললমানেও1 প্রথম ভারতে গ্রবেশ করেছিল, তখনই 

আমার আসন টপে্ছিল) কিন্তু বাঁব?, ভুমাযুন, 

লাজাছানণ। আকধ্র গভৃতি গ্লনকতক সিন 

নরপতি- এরা যে আমাকে এইখানেই ধরে 

রাখলেন, আর যেতে পেলুম না। শেষ বাদশার 

পুপ্ধায় ভাচ্ছচ্য কল্পে, ভাবলুম যাই--তোকে 

ভাঞলুম, কিন্তু ইংরাঞপ্জের! ভাঃতে এলে ধ্মধামে 

লঙ্গীপু্া আরম্ভ কল্পে) আমার অংশে অন্ম নিয়ে 

তিক্টোরিয়। রাজ-রাজেশ্বপী হলেন। সাধু 

ছেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ক্যানিং, রিপণ, বর্জন 

গ্রভৃতি ভক্তগণ এখানে এলে ভারতমাতার প্রাচীন 

দেহে নখীন ভূষণ পরাতে আস্ত কল্পলেন, তাই 

দেখে আমি মায়া এখনও আব্জ্ধ রয়েছি । 

পেচক। তা বেশ মা, থাক, আমায় আর 

মিছে ডাকাডাকি কেন- দয়া করে বাছন করেছ, 

সমস্ত দিনট! বেশ ঘুমিয়ে কাটাই, সস্্যা হ'লে ছুটা 

একট! পোকা-মাকড় ধরে খাই, তাতে আর বাধা 

কেন? 

লঙ্মী। ওরে বাঁছা, অনেক দিন মনকে 

প্রবোধ দিয়ে রেখেছি, কিন্ত আর থাকছে 

পাচ্ছিনে, দিদির ছেলেরা আবার দেখছি ক্রমে 

মাকে ভুলে গেছে। ধার গর্ভে এক দিন বশিষ্ঠ, 

বিশ্বামিত্রে, অগন্ত্যাদি ধধি জন্মিয়াছিলেন, ব্দেধ্যাস, 

বল্মীকি ধাকে এক দ্বিন "মা? ঝ'লে ডেকেছেন, 

ভীম্ম, কর্ণ, ভীমাজ্জুন ধার ধর্মগৌরৰ রক্ষার জন্য 
দেছপাত ক'রেছেন, আগ তার কি দশা! ধার 

কোলে রাম-রাঁপা, লক্ণ-ভাই, সীতা স্ত্রী 
দ্রৌপ্দী_.রাণী, যশোদ।--ননী | পূর্তর্ধ নারায়ণ 
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শ্রীকষ্ণরূপে ধার পুণ্যক্ষেত্রে লীলা কোরে গেছেন, 
_পেই ভারতের পব্ত্রি অঙ্ক আদ সশাঙ্ক 
বিহীন আকাশের ভ্াঁয় কালিম! ঢালা) কালের 
করাল মেঘ, দুটা একটা নক্ষঞ্জেও যা ছিল, ত1ও 
টেকে ফেলেছে। বগা নাই, বালক বাদজ নাই, 
প্রতাপ নাই, গ্রতাপাদিতয নাই, বোনে বোনে 
রেষরেষিতে আমি নুবর্ণে সন্তু করিনে বটে, 
কিন্তু সরশ্বতার, ছেলে বলে প্রাণের টানট। তো 
ছিল, এখন কোথায় গেল? সেই কালিদাস, 
ভবভৃতি, খনা, মিছির, লীলাবতী, কৃত্তিবাঁল, 
কাশীদাস, মুকুন্ন, মধু! 

পেচক। বুঝেছি বুঝেছি মা, মনটা তোমার 
এবার য।ব যাৰ হয়েছে বটে, কিন্ত তোমার 
বোঁনপোদ্র ভিতর এখনও অনেকে বেচে আছেন, 
এদের ছেড়ে যাবে কেন? আঁর দেখ মা 
তোমার কৃপা পাঁন না পান, এখন এই তাঁরতে 
আমার আশীর্বাদ তে! জনেকেই পেয়েছেন, মুখে 

বোকামির গাভীর্ঘ), ক্ষুদ্র চচাথে ছোট নজর, 
পোঁকামাকড়টা৷ পেটে পোর্বার লালস!, দিবসে 
অঙ্পগে অগাধ পিদ্রা, হিশায় গোপনে ভ্রমণ, আর 
কচিছেলের মতন “টা টা" কোরে রোদন, এ 
তো প্রায় আমি ঘরে ঘরে টুক্িয়ে দিয়েছি। 

লগ্দী। বাছা, বলিস্নে, বলিস্নে, তুই ছুঃখে 
অভিমানে ব্যঙ্গ কোরে বল্ছিল, কিন্তু আমার 
গ্রাণে যে শ্লে বিধছে। দেখ বাঁছা, আমি আর 
একবার এদের বোঝার, ভার পর-- ওহে! বলতে 

পারিনে 1বুঝি বা ছেড়ে যেতেই হবে। 
পেচক। মা,তৃমিই মচ্ছো দুঃখে করে, কিন্ত 

যাঁদের অন্তে কাদছো, তাদের ভ্রক্ষেপও নেই। 
দেখ মা চেয়ে, কেমন ওই লব হেসে খেলে 
বেড়াচ্ছে। 

লগ্দী। ওরে বাছা! তুই ওই পেচক-চক্ষে 
দেখছিল যে, ওরা ছাস্ছে, কিন্তু আমি দেব-ুষ্টিতে 
ওই সব অধরে হাসি নয়--চিতার বিভীষিকাময় 

আলো দেখছি । 

| অন্তরালে অবস্থান। 

( যু, মধু গ্রতৃতি কেবাণীগণের প্রবেশ ) 

যন্ভ। একবার বস্তে হয়, তাই তাঁতের 
কাছে বলি, পেটে থাকে না-ধে অন্থল। 

মধ । যেশে। মশায়। তোমায় 'ব্লুবো কি? 
মাসকাবারের এখনও ১১১২ দিন বাঁকি--অজ 

পা 

শালপাতা পেতে ভাতট! খেলুম,। থালা আর 

ঘটাটে বাঁধ! দিয়ে দেড়পের চাল কিনে আন্তে 

চলো। 
প্তাম। পেটের কথা খুলুছেন তো আমিও 

বলি, বাবা যখন জাতব্যধসা চাল'তেন, তখন 

এর চেয়ে ঢের সুখে সংসার চল্তো। ওই 
অত বড় বড়মামষ লিমজের মিল্তিররা যখন নতৃন 

কৌট! তোঁয়ের করে, তখন ওদের মেপ্সবাবু থড়- 

খড়ির তাগাদা কবৃবার জন্য বাবার কারখানায় 

নিক্ষে এলে বসে খাকতো। আর এক ঘোড়ার 

ডিমের ইঞ্জিরি ইন্কুল গিয়ে আমি কি বাবুই 
হয়েছি! মন্টিখ কোম্পানীর বাড়ীতে ২০টি 
টাকা মাইনে, তা পেন্ট,লেন জুতো আর ট্রামওয়ের 
জন্য গড়ে মালে ১০২ টাকা যাল্ব। ছুপুরবেলায় 
অলখাবার আঁর জোটে না। 

মধু। আর ছুঃখের কাহিনী ব্যাখ্যা কোরে 

কাজ কি? চগ, ছাওয়য় চাওয়ায় পাথুরেধাটার 

ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যাই, টামওস্েটোকে একদিন 

ফাকি দেওয়া যাক্, সামনে দেখলেই চড়বার লোভ 

চ্য়। 

পেচক। (শন্তরাল হইতে) আআ, দেখছো, 

এ বীর কজন তোমার তাজ্য পুক্র! 

লগ্দী । ওরে বাঁছা, আমি ত্যাগ করিনে, ওরাই 

আমায় ছাড়ছে, হ্যাগা বাছা, শোন না--একট। 

কথা বলি। 
যন্থ। ও ঢের কথা শোনা আছে, ভিকিগীর 

জ(লায় আর বাঁচা যায় না। 

ল্্ী। বাছা) পয়সা চাইনে, আমায় একটা 

অন্য ভিক্ষা দে | 
যন্থ। হাবাছা ! 

বড়মামুষের, মেয়ে বোলে বোধ হয় 

আবার ভিক্ষা করা কেন? 

লগ্বী। ও বাছ1। পয়সা-কড়ি চাইনে, আমীর 

এই ভিক্ষে-ষে, তোমরা একটু মানুষ হও | 
মধু। এই রে, |খষ্টানী-না ব্রাঙ্গী) অন্ধকার 

থেকে আলোয় আনছেন! 

লগ্মী। হ্যা রে বাছা, চিন্তে পাল্লিনে, কেবল 

বুঝি রেকের ভিতর ধান পুরে পুরুতের উপর একটা 

পুজোর বরাত দিস? আমার গোলোকের ন্ূপ 

কখনও ধ্]ানেও আন্স্নে? 

শ্তাম। ওমা, তুমিই লক্মী? 
লক্মী। হ্য! বাবা! একবার আলন্ত ত্যাগ 

কোরে মায়ের দশ ভাব । 

তোমার সাজগে।জ দেখছি, 
তোমার 
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যছু। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি,-_-ওই ভারতমাতার 
ফাছিনী গাইবে রে) ও মা লক্ষ্মী] এই আজ পৌষ 
মাসের পাওনা, তোমায় ষা ছোক্ শশ! কলা দেওয়া 
গেল, আবার সেই ঠৈজ্জরমাসে দেখাশুনা হবে? 
এখন মা আমাদের ছেড়ে দাও; ভাত খাই কাসি 
ধাঁজাই--অত ভারতের ধার ধারিনে। 

পেচক। সোনার টাদেরা! আর দিন কতক 
গলে তাতও খেতে হবে না, আর কালিও ঝন্ঝন 
করৃহে। 

যছু। মা, ভয় নেই, ভয় নেই, এই পেন্দন্টা 
নিই, তার পর তারতের জন্য কত্ত লাগৃবো-- 
দেখো । 

[ কেরা ণীগণের প্রস্থান। 
পেচক। শুধু ভারত নয়, তখন বাতের অস্, 

ডাঁয়েবিটিশের জগ্যও লাগতে হবে। 

(মালা পপ করিতে করিতে ধোষাল-বৌয়ের 
প্রবেশ ) 

ঘো-বৌ। ঠুঁক ঠাক ঠক, কুট ফাট ফটং ভট-- 
এই তিন হাজার হলো) এ চুলোর পাঁচ হাঞ্ছার 
কতক্ষণে পরবে গা 1? পোড়া দিদি-শাশুড়ী মাগীর 
নছি তে] ব্যামো, মরে ভো পুর্ধো আহ্িক ধর্খ- 

কর্ম সব বন্ধ হবে| হগি-_মধুকদন--দর্গছারী! 
লঙ্মী। ওমা) তুমি তো দেখছি ভাল মানুষের 

মেয়ে, ঠাকুর- তার উপর একটু মন আছে। 
ঘা-বে। হা! বাছা, আপনার মুখে কেমন 

নি বলি? কিন্তু বাছা, তোম!র নিমন্ত্রণ যাওয়ায় 
ঘতন কাপড়-চোপড় দেখচি-লরে যাও, টব 
না, এখন আমার ও সব কথা শোনবার সংয় নাই, 
মুখপোড়া মাঝি মিন্মে আধ পয়সায় কগাছ। 

শাক দেছে দেখ) ঠুং ঠুক টাক, কুট ফটু ফ্টাল 
ফট--সাড়ে তিন হার হছলো। 

লঙ্ী। ও মা! ভারতমাতার এ ছুর্দিশা যদি 
তোঁষরা দেখবে না, আপনার ন্ব মি-পুক্রকে এ 
'ব্ষয়ে উত্তেজিত করবে না-_ 

ঘো.বৌ । আঁ মর মাগা, গছনা দেখিয়ে অহঙ্কার 
কন্তে এসেছিস্, স্বামি-পুক্রের কথা তুলিস্নে বল্ছি ! 

লম্মী। ও মা, আমি তা বল্্ছিনে, ভারতলন্তান 
নিজ্জাব হয়ে পড়েছে--একেবারে মৃতপ্রায় 

খঘো-বৌ। চুপ চুপ চুপ--বঙ্গিস্নে, বঙলিসৃনে, 
ও কথ। কানে শোনাস্নে! সে জাণি, আনি-_ 
আমার গেত তো মর মর 1--শোনাস্নে শোনাস্নে, 
এখনই ধর্বকন্্ম পুরো আহক জপবন্ধছবে। ওই 

ও মাসে অমনি ও বাড়ীর খুড়শ্বশ্ুবরের একটা ছেলে 
অন্মেছে শোনালে, ছছদিন আহ্িক বন্ধ হলো! মা, 
সেটা গেল- তবে আঁবার মালা ছাতে করি, শ্রীধরের 
ঘরে ঢুকতে পাই। 

লক্গী। ইযাগ! বাছা, তুমি কি ব্লৃছো--আমি 
বুঝতে পাচ্ছিনে। 

ঘো-বৌ। না-কিছু বুঝতে পাচ্ছ না--অশোচ 
হয়েছে_খবর দিয়ে আমার ধর্ম নষ্টটাকক্ে এসেছ, 
পাচ ছ'আনার হাড়ি নষ্ট করবার চেষ্টায় আই--আর 
কিছু বুঝছে! না? ওলো, আমি পাচ হাজার ফট 
ফাট না কোরে জলটুকু মুখে দিইনে, তোদের ওই 
১০৮ বার জপ তো অপই নয়! ফুট ফা ফটাং-_ 
গেঁতগুলো অশৌচের খবর না দিয়ে থাকতে পারে 
না, ঠৃক ঠাক ঠক-_ও মা কলুধৌয়ের শাশুড়ী]. 
তুমিই সত্য--তুমিই লত্য | ধোপা কমলী! তুমিই 
সাক্ষাৎ নারায়ণ! তুমি শত্রুর মরণ কত্ে পার-_- 
ফুট ফট ফটং ফট। 

| প্রস্থান। 
লক্দী। ছে প্রাণপতি গোলোকনাথ! ভোমার 

নামের কি এই রকম দুরবস্থা দাড়িয়েছে? জ্ঞাতিদের 
পরিবারবৃঙ্ততে আহ্লাদ, মৃত্যুতে শোক- এ সব 
হৃদয়ের শিক্ষা পরিভ্যাগ কোরে খালি গোটা] কতক 
ঠক ঠাক ফুট ফাট বলে 

পেচক। ও মা, তুই রাঁগ করিস্নে, ওদের 
দোষ কি? ধর্ধশিক্ষা তো পায় না- ওদের 
নারায়ণ ও যা, ব্রদ্ধদৈত্যও তা; পাছে ঘাড় ভালে, 
তাই পূজা করে) ঠাকুরকে দেখে যেন চৌকীদার, 
দুটো চার্ট পয়সা কবলায়-যাঁতে আপনার ঘরে 
ধন ঢালে আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগায়। 

(উমাচরণ ঠাকুরের প্রবেশ ) 

উমা। হারামজাদা হতভাগ! লগ্দীাড়া_ এই 
রামসদয়টা-আর দিন পেলেন না-দেশে গিয়ে 
ব'লে রইলেন, একেল! কত বাড়ী পার্ুকো? ইস্, 
গয়লারা আবার পণ্ডিত হয়েছেন, একখানি নৈবি্ি 
ব্শৌ দিয়েছেন কিনা? কাছে গে আবঘণ্ট। 
ধরে পুত্ো! করালে। 

লঙ্ষী। এই যে এক জন ব্রহ্মাণ; দেবতা | 
ভারতের প্রথম গৌরব তোমাদের ব্রহ্ধণের অন্য ) 
আমার একটা কথা শোন, একবার লোককে 
ধশ্মশক্ষা1 দাও, দেশের মুখের দিকে চাও । 

উমা | ঢেন ঢের লগ্মী দেখেছি) সেই সকাল- 
বেল! ছু'খানা বাসী রুটি মুখে দিয়ে বেরিয়েছি, 
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বারোটা প্রায় বেজে গেল” এখনো জল বিন্দু পেটে 
পড়লো না। তুই তো লক্ষমী-_কিন্থ আনিস মাগী, 
আমার আজ কত হশ্মী-পুতো কোরে ফির্তে হচ্ছে, 
আত আমাদের পৃভুগী বাযুনদের মেল ডে। এখনও 
সেনেদের বাড়ী, ধুগীদর বাড়ী, পেঘার মা'র বাড়ী, 
লব ফু ফেলা বাকী রয়েছে। 

[ গ্রস্থান। 

(অনৈক সভাপতির প্রবেশ ) 

সভা | 1২০১০1111101)--16501010101] | ] 525 

ও1গতমাতা, অমার কাছে তোমার বিশেষ 01106 

হয়ে থাকা ভিত, আমিই বঙ্গেছি 16301110011 

ভিন্ন তোমার আর গতি নেই। 
লপ্ন। | (স্বগত ) আহা, কে এ? এ যে 

ভারতমাতার দাম কোরে দুখ কচ্ছে! (প্রকাশ্যে) 

বাছা, তুই কি ভারতের ভাবনা ভাঁখিস্ রে? 
সভা । তাবিনে? আাপানে লোক পাঠাতে 

হবে দেশাপাছ তোয়েরি শিখতে । কামস্কাটকায় 
পাঠাতে হবে--ট্রকিং বুনতে, নিউজ্িল্যাণ্ডে কমোড 
তোয়েরি কন্তে; তুম তো দেখছি, এক জন বড় 

ঘের মেয়ের মতন, নেও-জই কর--কিছু টাদ। 
দাও) দেশের লোকের কোন বিবেচনা নেই, আদবে 
13817100132) নেই । ভাব দেখি, দেশের অহ) আমি 
এতটা কচ্ছি, কাগঞ্জ লিখে বনু বাউরাকে একটা 
মেদ্বর কোরে দিলুম, কিন্ত আমার--রাজ। সদাননের 
পুরনো ধার পাচ হাঞআার টাকা, সেটা শোধবার 
উপায় কোরে দিলে না 1 11111500610] 0110 101 

11111117007 0101৮131110 | চ007001900 11018, 

| প্রস্থান। 
পেচক। একে 1-পাগল না পাজা? 

( উকীল ও ডাক্তারের প্রবেশ ) 

ঈদ] । হাগা বাছা, তোরা কে? ভোবাও 

কি একবার নেহ-অস্কে স্থান্দায়িনী ভারত জননীর 
মুখের দিকে চাইবিনে? 

উকীল। ও মাঃ সে ঢের চেয়েছি, এখন ও 

সৎ হয়ে গেছে । আপনি ঘেখছি স্ত্রালোক-_ 
াপনার কথাটার উতভদ দেওয়া (:01111001) [0011- 

1€11658 3 তাই বপি মাঁ-... 

ভাঙার । আরে, আরে, থাম থাম তাই, 
কণভেয়াঙ্ট কিশোর, আগে ওর সঙ্গে 1000- 
0001100টা হোক । মহাশয়] | আমার 1711620 
ইচ্ছেন। 711 (010৮6১2150৩ কিশে।র মকেপ [মত 

-এক ভ্রন বড় উকাল, আমি হচ্ছি 1)90101 
(:01991510. কুমার চক্র বস্তা, আপনি কে? এইবার 
আমার পা্রিচয় দিন। 

লক্ষী । আমি লক্ষ্মী । 
ডাক্তার । জঙ্দী! আমার চক্ষে 1২510701911 

[65 তে। লঙ্গ্টী। 

কত ? 
উকীল। আরে না না, চুপ কর, চুপ কর-- 

আমি চিনিছি, উনি-আমাদের বাগ্তদেবী, 
আমাদের লাইব্রেণতে ৩7 কথা সদাসর্বদা চলে) 
অনেক বড় বড় ঘর ইংরিজী বাজনা বাঞ্জিয়ে 10001) 
181) জেল ধুমধ!যে আপীল কোর্টে গুকে বিসঞ্জন 
দেয়। অতবানীপুরের এক বড়লোকের বাঁড়ীে 
অকিয়ে ৩॥ নিরঞ্জনের উদ্ছো[গ হচ্ছে; সেথায় 

আমার টযামটেমি কাঁজাবার বায়না জাছে। দেখি 
বাগবাজারের কাজটা সকাল সকাল শার্তে পারি, 
তবে সেখায় যাব। 

লঙ্] | বাছা! ভবে আমায় চেন দেখছি) 
আমার দুটো কথা শোন, তোমায় যেন চেন চেন 
কচ্ছ। ব্ছর পাঁচ ছয় আগে যেন তোমায় ভারতের 
পুর্ধায় বিশেষ উদদ্।গী দেখেছি। 

উক'ল। 1২5৮6101710 10011161 1 লে কথ! 

ছেড়ে দিন, তখন হাতে কেশ টেশ ছিল না, ভাই 
চড়ক-তলায় চড় চড়াচড় ৮।ক খাজিয়েছি; এখন 

পশার জমেছে, তাই ধা কিটি কিটি তাক্ 
তাক সিন বাজাচ্ছি, এখন ভোম!র নোট চেক 
[পিল্তাগের জে 17101000019] হয়েছে। রাখতে, 
শিতে, গুণতে বড ব্যতিব্যস্ত মা, একটু হাস্তে 
অবসর পাইনে, তা তোমার »ঙ্গে দুটো! কথ 
কইবো কি? দেশহিতৈধিতা_-০1 ০0050 এটা 
বেশ ভাল 1ঞনিল 7 কিন্ত মা, ছেলেপুলেরা মানুষ 
ইচ্ছে, বড় হুচ্ছে--তাগাই করুবে; আমাদের আর 
ওতে জড়াও কেন? 

পেচক। ও মা, গুকে চিনতে পাচ্ছে স।? 
উনি এক দন আদত ভারত্ুলস্ত।ন, কিন্তু হাতে 
কেশ এলে দেশকে আর দেখতেই পান শা। 

উকীল। ০5 ১৫৪ মা, বুঝতে তো পাচ্ছে । 
আমার ভীবন্ট| এক রকম কোরে কেটে বাবে। 
বড় ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি, লে ফিরে এসে 
দেখবে তখন 5০0 1:79” মা 912১1561115 
[01981)5 11৮10116 | 

ডাক্তার । 00816 1006 তা বই কি, এই 

0০00 06015 টা আমাদের সময়ে চলেছে, অব্য 

আপনার 15111112101 



ডি 

নবজীবন ১১ 

এর পর এটা 11011561150 ব'লে 1005০ হবে, তা 

ব'লে 915 9181] ] 1109 08] 61116 1)% 0০ 

1701 19০1? এ মা বোঝ, &৮ 0155৩00 এর 

মহিম! ! 
উকীল। তবে ম' লক্ষ্মী, বিদায় হই। চল 

কলোসিম্ব, হাবুল মল্লিকের সাবালকতা ১১টার 
ভিতর তোমাকে 80916 কত্বেই হবে, মর্টগেজটা 
অজ 5120 হওয়া চাই। 

| উকীঙগ ও ডাজারের প্রস্থান। 

( অন্ত দিক দিয়া কুলীদকৃষ বাবুর প্রবেশ) 

কৃণীন। চীনে লড়াই থেমেছে, ২॥০ টাকা 
প্রিমিয়মে আজ এই কখান! কগঞ্জই ঝাড়ছি। 

লক্মী। ও কুলীদ, কোথায় যাচ্ছো--শোন-- 
(শন। 

কুপীদ. কেমাতুমি? 
লক্মী। আমি লঙ্মী বেগো। 
কুলীদ। এটা! মাঁ,তুমিই সত্য! হ্যা, মা, 

এই যে জামি ডবল চবশ লাগিয়ে তোমায় বন্ধ 
ক'রে রেখে এবুম, কেমন কোরে লিন্দুক থেকে 
বিয়ে এলে মা? হ্যা মা, তোমার লক্ষপা লক্ষণ, 
কত মানি, জান না? গেল বৃহস্পতিবারে ভাগনেট। 
মরেছিল, তবু লক্গমীবাগটা মানি ব'লে, তার 
থাট কেন্বার বারো গণ্ডা পয়স! বাক থেকে বার 
করিনে। মা লগ! তোমায় আমি এত মানি, 
শর এই কথানা কাগজ শ্রমিয়মে বেচতে যাচ্ছি, 
হার পেছু ভাবলে? 

লক্দী। বলি বাছা, তোমায় তো এত কৃপা 
করেছি, আমার কথা রাখ--একটু দেশের মুখের 
দকে চাও লা। ্ 

কুলীদ। ও মা, তাঁ় আমার ক্রট নেই) আমি 
দশের মুখের দিকে রাতদিন চেয়ে আহি। কখন 
কার অমিদারী নীলাধ হয়, কখন কার ছেলে 
ঠাগুলোট কাটে, কখন্ কার নদের বাঞ্জার বাড়ে, 
নামি তাই অহ্নিশি লক্ষ্য কোরে আছি মা। 
ধকাচেঞ্ গেজেট না প'ড়ে হুর্গী নাম করিনে। 
বার এই তুমি আমায় কৃপা কোরে যা দিয়েছো 
ঠা এঁটে সোটে পুটুলি বেঁধে রেখেছি, আপনিও 
[ইনে, পরকেও কিছু দিইনে | 

লগ্মী। আহা, তা নয়, একবার ভারতমাতার 
খের দিকে চাও। দেখ, “ঞননী জন্মভুমিন্চ 
ঁদপি গৰীয়সী।” 

১ম--২৩ 

কুমীদ। ও মা, তায় আমার ক্রটি নেই, আমি 
জননীকে খুব ভক্তি করি। এই সে দিন ঢেক- 
শেলেই মা*র গঙ্গালাভ হলো, ছ-ছটা রূপোর 
ষোড়শ ভাড়া কোরে এনে তার শ্রান্ধ কল্পেম। 
আর 'এন্মভুমির' কথা যে বল্ছো-যার বার 
ঘন্মভূমি আমার কাছে বাধ! ছিল, সব ফোরক্লোজ 
কোরে নিয়েছি, আার দন্বর্াদপি গরীয়পী*সে 
রায় বাহাদুর-তার ভগ্ভ হিলি "হাসপাতালে 
বারোখানা দড়ির খাটিয়া কিনে দিয়েছি, ও মা! 
বড়াল মশার আমার অপেক্ষায় বসে প্রাছেন-- 

এখন যাই, আবার কখন কি টেলিগ্রথয আসে-- 
নুদের বাজার যদি নেমে যায়। 

| গ্রস্থান। 

পেচক। মা, দেখলে তো--তোমার ভারতের 
আর উপায় নেই মা) যে রকম গতিক দেখছি, 
তোমাস্ পিঠে কোরে আমাকে উড়তে হলো) 

আমার ঝিরাঝ্রের জ্ঞাতি কালপেঁচা দাদাই দেখছি 
এখানে এখন ডেকে ডেকে চ'রে কেড়াবেন। 

ঙঙ্মী। আচ্ছা চল, একবার সেই সর্ববিষ্তার 
জননী--সমগ্র ধরার উজ্জল মর্পর খনি বিমলা 
শ্যামলা ভারতমাতাকে শেষ দেখে যাই। 

[ উওত়ের প্রস্থান। 

তৃতীয় দৃশ্খ 

হিমালয় পর্বত 

সিংহাসনে তারতমাত1 উপবি্1-সন্ুখে 
ভারত-সম্তানগণ নিদ্রিত। 

তারতমাতা--( গীত ) 

উঠ উঠ রে যাুমণি আর কেন ঢালিয়ে কায়। 
দেখিয়ে তোদের দশা এ হাদি বিদরে ছায়। 

মোছে তাবিস্ আছিস্ সুখে, 
শেল বিধে যে আমার বুকে, 

দেখে শ্মশান হালি তোদের মুখে, 
আখি জলে ভেপে যায়। 

যে শিরে মুকুট প'রে ছিলাম ধরার দও ধরে, 
আমার ভাগে কালে কালে 

সে মাঁথ। লোটে ধরায়। 



১২ জমৃত-্গ্রন্থাবলী 

ছিল।ম ধনধান্তে ভরা, পৃ দিত বন্ুন্ধয়া) 
দুঃখ আরযায় নাধরা, 

সে তারত আজ তিক্ষ। চায়। 
হাত পেতে যার থেতো সবাই, 

ভল খেয়ে সে ক্ষুধা নিটায়॥ 

এ কি দার্থ পরম্াযু1কেন এত কাল বাচনুম ? 
এই চোখের উপর কত অভু)দয়, কত বিলয় দেখলুম, 
কত রাজ্য সাম্য হলো--গেল, পুরাণে নাম 
আছে, কিন্তু ধামের চিহ নাই। আর আমার কোন 
অন্ত ছলে! না? আরব গেল, মিশর গেল, রোম 

গেল, গ্রীন গেল, আমার কাছে ধন নিলে, জ্ঞান 
নিলে বসন নিলে, ভূষণ নিলে, জগৎকে ছুর্দিন 
উজ্জল রূপের লাবণ্য দেখিয়ে মোদ্িত কল্পে, শি 
গেল--সঙ্গে সঙ্গে অন্তছ্িত হলো । আমার ভীবন- 
গ্রদদীপে তেল ফুরিয়ে গেছে, তবু আলো! মিটমিট 
করেকেন? এ তো জীবন নয়--বিকার, আলো! 
নয়--আলেয়!! আহা। বাছারা আমার বেশ 

নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। স্থবিরার সন্তান, তাই 
অত তুর্বল 1 ভগিনী ব্রিটানিকা নিজের শক্তি 
অলক্ষে] কত সঞ্চার কচ্ছেন, তবু শীতল শোপিতে 

তাপ প্রবেশ কচ্ছে না। 

( লঙ্ষমীর প্রবেশ) 

(গীত) 

“মলিন মুখচঞ্জরমা ারত ভোমানি। 
রাঞ্জিদিবা ঝপিছে লোচনে অশ্বারি ॥ 

চন্ত্র জিনি কান্তি নিরথিকে ভািতাম আনন্দে, 
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেছারি। 
এ ছুঃখ তোমার হায় রে সছিতে না পারি ॥” 

তার-মা। কে কাদে গো? শাজ এই ছিমালয়- 
তলে এলে অভাগিনী ভারতের যুখ চেয়ে কে 
কাদে গো? খবর যেন চিনি চিনি, কিন্তু চোখের 
অলে_ উনি কে--ভাল কোরে দেখতে পাচ্ছিনে। 

(গীত) 

"দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সপ্তান। 
খুমায়ে রয়েছে সবে শবপ্রায়় হান প্রাণ | 
কালে বলবীর্ধ্যহীন, অল্প বিনা তঙ্গু ক্ষীণ, 
হেরিয়ে এদের দশ! বিদরিয়ে যায় প্রাণ। 

শ্দী | 

পাপা 2০ ৩ 

* এই গীতটি দেবেজ্রনাথ নন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রচিত। 

মরি এ দশ! তোমার, হেবিতে না পারি আর, 
অপার জলধিপারে চলিলাম ছাড়ি এ স্থান।” 

| প্রস্থান। 

এ কি! একি !-লঙ্গী এলেছিলেন! 
কেদে ফিরে গেলেন--কোথায় গেলেন? বলে 
গেলেশ অলধিপার! তা যাও বাছা, যাও- 

আমি তো প্রচীনা,। নবীন অভুদয়ে ব্রিটানিকা 
ভগিনী আমার জগৎ জয় কোরে রেখেছেন; বাঁও 
--তার কাছে যাও, আমার সন্তানদের ভার এখন 

তাঁরই উপর। বিধাতা এই স্থবির] ভারতের তা 
এখন ইংলগ্ডের করেই দিয়েছেন; ভগিনী আমাণ 
সম্তানগণকে নিজ সন্তান মনে কোরে অবশ্যই 
পালন করৃবেন। আহা! বাছারা আর কত দিন 

ভার-মা। 

ঘুমুবে? ৬ঠ- জাগো, একবার  তোম!দের 
দুঃখিনী মার পানে চ1৩-. উঠ বাছা! 

(গীত) 

আগে রে জাঁগো রে ওরে প্রিয়তম গুজগণ | 
কোথা তোদের বলবীর্ধ্য কোথ। শে উন্নত মন ॥ 
তোদেরি পুঙ্গাণ গাথা, সিংহপৃষ্টে ছুর্না মাতা, 

মশভু-জ দশদকে করেন শাপন। 
তোমাদের ব্যাস কবি, একেছিল বাঁর-ছবি, 
মুক্তব্ণৌ যাজ্ঞসেশী শুধু ভারতে গঠন॥ 
তোদেরি প্রতাপ রাপা, ভীম রণে দিকে হানা, 
গিরি বনে ক্ষুমমনে করেছিল দিনযাপন। 
গ্রচণ্ড ইংলও তোরে দিতেছে নবজীবন। 

ই্যারে | পুর্বকথা যেন ভুলে গিয়েছিস্, অবিষ্ঞার 
মোছে যেন জীবন্তে শব হয়েছিল কিন্তু থে 
ইংলগ্ের সংস্পর্শে চিরদাসের দ্াসত্ব-শৃঙ্খল মোচন 
হয়, সেই, ইংলণ্ড আজ শতাধিক বৎসর তোদের 
কোলে কোরে রেখেছেন। তাঁর নবান বিস্তার 

জলন্ত উত্তাপে তোদের মনে বলসঞ্চারের চেষ্টা 
কচ্ছেন, তবু কি তোদের চৈতগ্ঠ হবে না? ধিক 
ধিক-.কি ব্লৃবো 1--তোদেরও ধিক, আমার 
কপালেও ধিক? আর বই খুলিস্নে, কাগঞ্জে 
কলমে এক করিস্নে, বক্তৃতায় শক্তির ব্যাখ্যা 
করিস্নে। 

১ম তা-স। 

কানের কাছে কে কাদে? 
তাতে কে ব্যাঘাত করে? 

ভার-মাঁ। ও বাছা, আমি তোদের মা-- 
চিন্তে পাচ্ছিস্নে? 

(জাগরিত হইয়া) কে গা ?-- 

একটু ঘুযুচ্ছিলুম-_ 

৪ 



নবজীবন 

১ম ভ।-স। চিনিছি, চিনিছি, মা-কুমি? 
কিন্তু এখন একটু ঘুমুতে দাও । 

২য় ভা-ল।( জাগিক়!) ই]1 মা, এখন ভেকো না, 
তোমার দুঃখ ঘোঁচাঁব বই কি] যখন মা বলেছি, 
তখন ভয় কি? একটু অপেক্ষা কর, সময়ে সব 
চবে। 

৩য় তা-স। তা বই কি-অমনি বল্পেই কি 
ছলে! এখন উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে, 
প্রখন তোমার দিকে মন দিতে গেলে চল্বে কেন? 
বেশ তো-মা আছ, তোমায় কি মান করিনে? 
এই যে আমার নিজের গর্ভধারিণী মা ছিলেন, 
কাজের ভিড়ে তার জীবদশায় খাওয়া-পরার প্রতি 
তেমন দৃটি কতে পারিনি, কিন্তু শ্রান্ধে যে দাঁন- 
সাগর কম্পুম-নামটা যেদেশময়টি টিহছয়ে গেল! 
তেমনি তোমারও গঙ্গালাভ হোক না, দেখো, 
আমি হাতী-ঘোড়া দান কোরে তোমার শা 
কর্বে1! 

গর্থভ'-স। কি কানের কাছে বকাঁবকি 
কচ্ছো!? একটু শোও ন| হে, কুড়ের মত লে 
থাকার চেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া তাল 
নয়? 

তার-মা। তা ঘুমে! ঘুমে! বাব, তোর! বদি 
তাতেই সন্ষ্ট থাকিস, তাই কর) আমি আর 
কিছু বলুবো না তোদের কাছে আর কীদবে! 
ন!। 

৫ম ভা-স। কি মা, তুমি কাদবে না- 
অবশ্য কাদৃবে-অশ্রলে জলশস্থল টলমল কোরে 
দেবে, এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভন্ম কোরে 
ফেলবে | আমরা তোমার ধীর বার স্থির অশ্রনীরে 
অধীর সন্তান থাকৃতে, তোমার ভাবনা? কে 

পারে? জীবন থাকতে, হৃদয় খাকতে, প্রাণ 
থাকতে, আত্মা থাকৃতে জননীন্বরূপিণী জন্মভূমির 
যাতনা কে সহাকতে পারে? 1 01010155200 
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৬ঠ ভা-স। ধিক ভ'রু। বলতে বলূতে ঘুমিয়ে 
পড়লি-__-সোডাওয়াটার কুলাধম? জাগো--জাগো 
ভাভগণ! “ভীম্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাছি কি 
মরণ?” "একতান মন প্রাণ”__গ্যারিবন্ডি-_ওয়ালেস 
_ক্রুগ-অসভ্য আপান-_ভাল কথা, সেজবো 
কোথা গেল? একটা পান দাও না। সং এলে 
আমীয় ডেকো, আমি এখন একটু শুই। 

১ম-তাস। কে হে ইংরিজী বজালা ঝাঁড়- 
ছিলে? পোড়া দেশের মুখে আগুন লাগুক, 
একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতেও পাব না। ভারত- 
ভারত শে'নাচ্চেন, আমর! সেকালে কত করেছি 
জান? তোমরা কাঁটা করেছে কি? মিছে 
এক হুজ্ুগ কোরে গোলমাল কচ্ছে') বাঙগালীকে 
লেফটেচ্ঠাণ্ট-গবর্ণর করতে পেরেছে? আমার 
ভাগনেটা যে এলে ফেল হয়ে বসে আছে, তার 
একটা চাকরী কোয়ে দিতে পেরেছে 1 দেশী 

কষিবিগ্ঞার উন্নতির জন্ত সাহেবদের টেবিলে 
গদাল পাতাটা চায়ে দিতে পেরেছে? 
আয়ারলাণ্ডে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ? 
হাভীবাগানের তট্রাচার্ধাদের পেন্টুলেন পরাতে 
পেরেছে? পারনি পারনি--দেশের বাণিজোর 
কিছু উন্নতি কত্তে পারনি,পেন্টুলেন ইন্পো, 
কি ম্যালেরিয়া এক্সপোর্ট কিছু করতে পারনি ! 
ঘুম পাচ্ছে-আর বকৃতে পারিনে-শুই! ও 

ম্যাকিণ্টগ ট সাছ্বে, আমার লেকৃচীরটা যেন 
৮11211]) 161)017 হয়! 

ভার-মা। ওরে, তোদের এই পাগলামী 
দেখে লোক ছাসে, কিন্তু আমার যে বুক ফেটে 

যায়। 

( সন্ন)াপীর গ্রবেশ ) 

ক্স্যাসী। আহা, মা গে! পননি-ধরার রাঁণি, 

দেব-বিস্তাপগ্রলবিণি ! কাদের কাছে কীদ্ছে!? 

এ ছুংখ-বাণী কে বুঝবে? লে প্রাণ গিয়েছে, 

দারিক্ের দায়ে এখন নিজের উদরই সবার ইচ্ট- 

দেবতা হয়ে দীঁড়িক্সেছে। সে বিশ্বত্নীন উদারতা 

আর কি ভারতে পাছে? আর নিংস্বার্থ 

ভ্রাতৃভাব--আঁর কি পরদ্বদীপময়ত্ীপে সিংহাসন- 
সমঘ্িতে, গ্রচুল্লকমলারূঢা” অগব্বন্দিনী জগন্ধাআী 
ভারত-জননীর গ্রতি ভারত-সন্তানের সে মাতৃ" 
ভক্তি আছে 1* মা গো! তোমার ভূবনযোহিনী 
শ্ামলকান্তি- তোমার শাত্িময়ী অঙ্কের দৃুখালন 



রি অমৃত-প্রস্থাবল৷ 

আর কি আমরা স্বরণ করি? মা গো। মুখে 
বগিম! মা-কিন্ত তুষি যে জননীর জননী-_ 
আধ্যঞাতির প্রসবিনী-_অব্রপূর্ণ-জগতে ধন্তা 
-কোটি কোহিস্থরের খনি, তা কি আমরা মনে 
করি? আর কি মনে আছে বে, তোমার 
নামে পুণা, ক্ষেক্রে ধান্ত-খনিতে ম্বর্ণ 1 তোমার 
সলে তীর্থ জলে অমৃত! আর কি মা ম্রণ 
আছে, তোফার সেই বাক্যে বেদ-সেই সধ্যে 
বাধ্য, সেই শিক্ষার ধৈর্য্য? তোমার আকাশে 
প্রথম হ্র্যোদয়- তোমার প্রকাশে প্রথম 
জ।নোদয়? 

“অয়ি ভুবনমনোমোহিনী। 
অয়ি নির্্ঘল-হ্র্যযা-করোজ্ছলধরণী | 
অনক জননী--অননী ॥ 

নীল-সিনুজল-ধৌত চরণতজ, 
অনিল-বিকম্পিত হ্য।মঙল অধ্ঃল, 

শুক্র তৃষার-কিরীটিনী। 
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে 
হ্রাথম সাম-রব তব তপোবনে। 

গ্রথম এ্চারিত তব বন-তবনে, 
ভন ধর্শ কত পুণ্যকাহিনী। 

চিরকল্যাপময়ী তুমি ধন্ত, 
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন, 

আহ্কবী যমুনা! বিগলিত করুণা, 
পুণ] পীযৃষ প্তন্তবাহিনী।* 

ভায়-মী | কে রে কে রে? চুপ কর-- 
আর বলিসনে, নির্বাণ আগুন জেলে আমার 
প্রাণ আর দগ্ধ করিস্লে)। তার! গেছে--যার! 
হুসস্তান ছিল, সব গেছে! কে আর আমার দঃখ 
মোচন করবে? কে আর আমার মুখপানে 
চাইবে? 

( আরও কতিপয় ভারত-সম্তানের প্রবেশ) 

সকলে। মা, আমরা আছি, আমরা আছি, 
তুমি পুভ্রহীনা নও মা। 

৭ম ভাস। মা গে ভারত-অননি! শোন 
মা! ইংলগ্ডের আধষ্ঠাঞ্জী দেবী তীর বিদ্যমানে, 
তাঁর উদারচেতা উন্নতমন1! বীর সম্তানগণের 
সংশ্রবে এনে আমাদের এই নির্ব্বাণো মুখ মৃতপ্রায় 
জ্বেছে নব্জীবন দান করেছেন; জীবনদীপে 
আবার জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন, তারই 

স্বাধীন শিক্ষায় তাঁর সমক্ষেই আমরা জাতীয় 
অধিকার তিক্ষা কতে শিখেছি); এখনও আমাদের 
অনেক ক্রটি আছে--অনেক শিক্ষা কতে বাকী 
আছে। কিন্ত মা! ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে, 
এই যে জাতী সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে, বড় 
ক্র অন্কুর মা! কিন্ত তোমার উর্বর মুত্তিক1 
আর ইংলগ্ডের বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না। 
পুণ্য-শ্রোক ভিক্টোরিয়ার হুপুজ সপ্তম এডওয়ার্ড 
আজ সিংহাসনে, সাধুস্বদয় লর্ড কর্জন আজ 
আমাদের আতীয় জীবন-তরীর কর্ণধার, মহামতি 
উডভবরণের হাতে বলের পরিচালনভার, বোম্বাই, 
মান্দা, পশ্চিম পাঞ্জাব, দাক্ষিণাতা, মধ্)দেশ 
আজ অনেক ম্ুপস্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছে) 
বঙে বিদ্যাসাগর, হুরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রাম- 
মোঁছন, রামগোপাল, রাজেক্্রলাল আদি গেছেন 
বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, রমেশ আছে, 
আনন্দমোহন আছে, ম্ুরেন্রনাথ আছে; 

গুপ্ততাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধী অন 
আছেন) তোমার পৃত্ার অন্ত জীবন-বলিদানও 
তারা তুচ্ছ করেন। আশীর্বাদ কর মা- তীর! 
বেন দীর্ঘজীবী হন, তাদের প্রাণের এই উৎসাঁছ, 
এই উত্তেজনা, এই মাতৃভক্তি যেন গ্রদীপ্ত থাকে । 
তা হ'লে এই ইংরাজ-রাজ্যে আবার তোমার 
মুখ উজ্জ্রপ দেখবো, আবার সকলে একমনে 
একতানে বস্কমের সেই মধুর গাথা “বন্দে মাতরম্* 
গাইবেো। 

সকলে। মাগো ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ভ্রাতৃগণ। 

জাগে আগো। আমরা ঘুমুবো না। 

(কতিপয় তারত-রমণীর প্রবেশ ) 

১ম ভার | দাদা, তোমার! আগে বটে, কিন্ত 
কন্ঠার মত পিতামাতার সেবা কে করে? তোমরাই 
তো ই তহাস-কথা শুনিয়ে বলেছে যে, 
রাজপুত-রমণীরাই ক্ষজির-ক্ষে্জে বাধয-বীজ বপন 
করেছিল, ম্পায় যখন পুরুষে ধনুক ধরেছিল-_ 
জ্ীলোকেরা তখন বেণী ছিন্ন কোরে গুণ রচনা! 
কোরে দিয়েছি, মহাশক্তির অংশে আমাদের 
জন্ম, তবে মার নামগানে কেন আমর! ষোগ দেব 
না? 

সকলে। জয় ভারতজননী! 
ভনলী | অয়ব্গমাত1! 

জয় ভারত. 



( গত) 

“বন্দে মাতরম্। 
নুলাং তুফলাং ম্য়লয়তঙটীতল। 

শঙ্ট খামলাং মাতরম্। 

গুভ্র-জেযাৎলা-পুলকিত যামিনীম, 
ফুল্পকুনমিত-দ্রমদল-শোভিন'ম্ 
স্থছাসিনীং মুমধুর-ভাবিনীম্, 
লুখদাং বরদাং মাতর্ম্॥ 

বিংশকো!টি-কঠ্োচ্চারিত অয় জয় নাদে, 
বিংশ-কোটি-শির-বন্দিত সরসিজ-পাদে, 

পল্পচন্্র শোভা শ্রামুখ্টাদে। 
বছুবঙ্গধারিণীং নমামি তারিনীং মাতম ॥ 

নবজীবন 

যবনিকা-পততন। 

রর 41). ১৫ 

তুমি বিস্ত! তুমি ধর্ম, 
তুমি হব্দ তুমি মর্ম, 

ত্বং হি প্রাঃ শরীরে । 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হৃদয়ে ভূমি মা তক্ভি, 

ভোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 
ত্বং ছি হুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, 
কমল! কমঙ্গদল-বিছারিণী, ' 
বাণী বিদ্যাদায়িলী নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং 
শুজলাং সফলাং মাতরম্। 

বনো মাতরম। 
শ্যামঙ্গাং সরঙ্গাং ন্শ্মিতাং ভূষিত।ং 

ধরণীং ভরণীং মাতরম ।” 





টার 

7 পিপিপি পক জীপ ১ পি পা পা পা 

গ্রাম্যশবন্রাট 
সামাজিক নক! 

সপ হী ১ ্প 

অস্ৃতলাল বনু প্রণীত 

পাত্রপাত্রীগণ 

গমানাথ শ্বৃতিরত্ব ৫১, অধ]|পক | 
বিজয় ৮৭ ডকীঙ। 
সতাযচরণ তত, [চিকিৎলাসব)খলামী। 
গোপাল ৮*? লাইবেস]র অবৈতনিক সেজেটার।। 
উপেক্ত্র 

ক ৰ রা, 
দা ৰ ।*, ্লোকগণ! 

যু ) 
ই. এফ. ম্যাকপোল :** পোলিটিক্যাল মাষ্টাগ। 
পীতাম্বর ঘী খুরুমহ1শয়। 
ননারান অধিক1+] ৫. প্রবীণ ভদ্রলোক । 

ঘোগাকামার 

হাম 5, বিজয়ের ভাগিনেয়। 
পরাণ চৌকীদার। 

গ্রাম্য-স্্ী-পুকষগণ, টেলিগ্রাফ-পিয়ন, ছাজগণ, থেংরাওয়ালীগণ, কুলমছিলাগণ, 

কৃষকগণ, বাদ্কর, ছেলে, পাইক, মোদক ও তাঁহার সী, 
বালকগণ, লবধন মাঝি ও গে|ফুর অর্দীগি। 

গ্রীম্য-নারীগণ 

তায়ান্ুন্দগী, টাদণি, বিস্ঞাবতা, মল্লিকা, বিরাতত, বিজলী, তটিনী, 

দীপন, মেখলা। সন্তোষ, ছায়া, ধার]। 



্ুক্ক৮ন্না 

পল্লী গ্রামের দৃশ্য 

গ্রাম্য-স্্ী-পুরুষগণ 

(গীত) 

(এই) আজ থেকে দেশের কাজে 

কর্বো গ্রাণপণ। 
বলি, সেইটুকু মন সংসারেতে 

দাও ন1 গ্রাপধন ॥ 

দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেকৃলন্। 
টাকার জোরে লাঠির তোড়ে, 

মোড়ল মিলেকসন ॥ 

পু।-ভারত-মাতার তরে হবে খুল্তে চাদার খাতা, 

( লক্বা,-লম্বা,-লম্ব! ) থুলুতে টাদার থাতা। 

স্ত্রী --আপগত মায়ের বিছনা! ত দেখছি ছেঁড়া কাথা ॥ 

(ইল্লি- বিলি, ঝিল ) দেখছি ছেঁড়া কাথা 
গু" বিধবাদের বিবাছের উপায় করি কি 1 

( ওছো,--ওহো,--ওছো ) উপায় করি কি? 
স্্ী।--ঘরে থুবড়ে মেয়ে চুবড়ি চাপা 

(ওগো--ওগো- ওগো) পাড়ায় টিটি। 
পু।_ যত আছে প্রেডু'ডল, করবো সব অন্ত ;-- 

( পুঞ্জা,-পার্ববণ--বামুন-তোজন ) 

করবো সব অন্ত। 
কাল থেকে যে চাল বাড়ন্ত, 

বুঝছো। হনুম্ত ? 
( ই।ড়ি চন্ ঢন্৮ কেড়ে ঠন্ এন) 

বুঝছো হনুমস্ত ॥ 

৮ 

স্ত্রী ।-- 

গু | 

স্জী।-- 

দ্দী |” 

পু। যাক সব ছেলেদেরই 
পাঠিয়ে দেব বিলাঁতে )-- 
(জাহাত,-জাহাজ)-- জাহাজ ) 

পাঠিয়ে দেব বিলাতে। 

স্ী। এনো বিনোদ সেনের বড়ী, 
তা'রা তৃগছে পিলেতে 
( নগদ, নগদ, নগদ ) 
তা*রা ভূগছে পিলেতে ? 

পু 1 (তোমাদের) পড়িয়ে আইন প্রিয়তে 
কর্বো রিফাইন। 

শী (তবে) তাতে ভাত কেদেবেবেড়ে? 
(ও প্রাণনাথ ) বেজে গেলে নাইন ॥ 

পু 17. তা'ও ত বটে লেট হ'লে তাই, 
কাটবে তলব, আফিসেতে ফাইন্। 

রী ।-- এই বোঝ ডিন্বার মাইন, 
এ রান-বারা মান-কান্ন! আমাদেরই লাইন। 

পু।-- নিদেন ছেড়ে ছ্েনানা, 
প্রিয়ে বাইরে পাৰে যেতে, 

( খোমট:, লিদৃর, লাড়ী ছেড়ে) 
বাইরে পাবে যেতে। 

সা ।-- সেটা কথন্ হবে প্রাপনাথ, 
দিনে নারেতে? 

(সেজে গুজে লান্জে জল) দিনে নারেতে॥ 



গ্রাম্য-বিভ্রাট 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 
মযাড়াপাড়। লাইত্রেগী। 

বিজয়, উপেন। সভ্য ও গোপাঙ। 

বিজয়। ওছে, অমন টিমে চাল চে হবে শী 

উঠে পশ্ড়ে লাগ, উঠে পড়ে জাগ। 

উপিন। তা নৈ কিঃ ছুটে। শানিভাঃসারি 

পনের দিনের আড়াঁঅংড়ি পড়েছে, হরিগভা'র ১৩) 

আর ব্রাঙ্মপমাজের ২৮এ লা ২৯এ বুঝি! 

সত্য। ব্রঙ্গপগাদ্জের আআনিতার্সারির দিন 

আচার্য্য বাঁমনদাল মুখোপাধ]া মহাশয় তা গঙ্গাইভ 

করুতে আস্ছেন? | 

গোপাল। না) মেজদা চিঠি পেয়েছি, 

তিনি আস্তে পরুবেন নাঃ ভ৫ ছেট থুকাটির 

ছাঁম বেরিয়েছে, তাকে বাত-দিপ টার কাছে বসে 

থাকত হুচ্ছে। 

বিজয় | তখে,- 

গোপাল। তবে আঁক 1 ভালহ হসেছে, 

চমৎকার প্রে'সভেণ্টেঃ যোগাড় বি ॥ খাঁমন্দাপ 

বাবু কথ। দিয়ে পাল্লেণ না ধথে তীর জী মদ হন্নরা 

মুখার্জি নিজেই [গ্রপাইড করৃতে গা) হয়েছেশ 

তিনিই আমাদের জাঁচাধ্যের কা কর্বেন। 

সকলে। অল্ রাছট! লং ালভ মিস্ 

মুখ।্জি, থি [য়াস ফর গ্রবদানুন্ব*]। 

( ঈষৎ মত্ততাবে মা[ণকের গ্রবেশ ) 

মাণিক। কৈ বাবা-টক বাধা? এসেছে, 

এসেছে? 
বিজয় | আবার এখানে মদ খেয়ে এসেছ? 

মাণিক | নীতিবথা পরে ছবে, বল ন1 বাবা 

কৈ,কৈ? 
বিজয়। [কিট 

৯ মহ ৪ 

মাশিক। বলি 

কি? 
উপেন। 

এসেছে না কিস্ঞএসেছে না 

কি আবার আসবে? 

মাণিক। চেপে যাচ্ছ কেন বাব! 
কাছে? কোথায় লুকুলে বল? 

গেপাজ। যাও যাও, মাঁতিজামে। করো না। 

মাণিক। বলি, প্রমদহুন্মরী, গ্রমদ।সুন্দরী 
বলে গঁ। গা কোরে থি চিদ্নার্শ পাড়ছিলে, আর 
মি এসেছি, অমনি মেয়েখাচুষটি সরালে বাবা | 

সত্য। ছি ছি মাণিক, ও কথা ব্লৃতে নাই, 
ভিনি এক জন লেভী, আমাদের কৃপা করৃতে 
আস্ছেন। 

মাণিক। তাঁ এ অধধ কি একটু কূপা-কণা 
পেতে পারেনা? 

গোপাল। '্রমদাজুন্রণ 
শোনলি ? বাম্নদাসল বাবুর 

এবারকার আনিভারশারিতে 

সমাজের আচাধ) হবেল। 

মাঁণিক। ও বাবা! আন্দপী--ছিল- আংচাধ্য, 
সৌন্দরয্যচার্ধ)। তবে ভো দেখছি, আমার ঠাকুর- 
দাদা শুদ্ধ এবার ব্গজ্ঞাশী হবেন! সতাখুড়ো, 
পম টমাজ্ঞ হয় গেলে তোমাদেগ আচার্ধ্য-খুড়ীকে 
দিয়ে আমার ছোট তাইটির ঝুঠীখান ঠিক কোরে 
দিও। 

সভ্য। মাণ*, এ দিকে তো বেশ থাক, 
একটু পেটে পড়ছেই তোমার কি হয় বল দেখি? 

মাণিক | খুড়ো, মর্দ ত আর যানুষ না যে, 
নেমকছারামি ফর্ৎ/ রাহা-বগ5 দিয়ে আলা যার 
শুতরাং পেটের তেতর প্রবেশ করেই আপনার কায 
করুতে থাকেন। 

গোলাপ। লেখা হোক, দুটো জ্যনিভার্সারি 
সামনে, এ দুটি দিন বাপুনদটদ ও না। তোমাকেই 
গাইতে ছবে জান ত | 

মাণিক। হুদি-সতার দিন একটু খাব, তা 
নইলে আমার চোখ দিয়ে অল বেরুবে না। 

আমার 

মুখাজ্ির নাম 
ওয়াইফ; তিনি 
জামা দর ব্রাহ্ম" 



৪ অযৃতঃ্গ্রস্থাবলী 

দেখেছ তো, একটু মাল টান্লে আমি কত করুণ! 
করতে পারি! এক দিন বাব ছিদেম কোলের 
দেড়ে ছাগলট!র গল! জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ভাপিয়ে 
দিয়েছিলেম। আর বেম্মপমার্ডের দিন সকালবেলা 
খোস্াড়ি ভেলে রাখবো, বৈকালে বরং মটর ভোর 
আফিং দিও, তাহ'লে জাপনা আপনি চক্ষু বুদ 
আস্বে, বেশ ভাবের জমাট হবে। 

বিয়। না না, মিছে পাগলামী করিস্নে) 
আ্যাশিভারসাত্রি ছুটে হয়ে যাক, তার পর শেষ 
দিন ব্রাঙ্মপমাজের হাজামা-টাঙ্গায। চুকে গলে, 
গাঝ্জে আমি শিজে থেকে তোকে একটা হুইস্কি 
থাওয়াব ) বঞ্গিস ত সেইখ!নে-_যাওয়া যাবে। 
*. মাণক। কোথায় 1--আচার্্যি খুড়ী প্রমদ ? 

[বিজয় । দুর, বি--আই-_ডি-- 
মাণিক। এচ২_ ইউ-- এম-- ডবলু- খি! 

কেমন? হর্ুরে- হুর্ুরে! এইবার তবে একবার 
গানের মজাটা দেখে নিও। গান বাধছে কে? 
বলো। যেন খান সুই তাপ রকম জাড়খেমটার লয়ে 
বাখে। ্ 

উপেন। তা হবে হবে! হঙ্গিসভার প্রেলিডেন্ট 
ঠিক হগ কে, জান দত্য? 

সত্য। বাগাশ্বামী পিলে। 
মাণিক। ও না বাবা] একে ম্যালেরিয়ায় 

গ্রাম অরজরঃ আশার পিলে ফিলে আশিও না! 
খোল-করত!ঙের [িশুর বাগাম্বামী পিলে, যকৎ্জী 
জুুভয়, এ সব কাজ কি? 

বিজয়। নাঃ তোঁথার ভয় নাই, পিলে ফিলে 
আর আম্ছে না। ছাঁগ্সতার জগ্ঠ হাবুল এবার 
বড় যোগাড় করেছে। 

শসকলে। কাকে? 
করেছে? 

বিজয়। এক জন হাইদ্রাবাদের ব্যারিষ্টার, 
সম্ত্রত ক্যাল্ক্]াটায় বেড়াতে এসেছেন? মিষ্টার 
গোলাম কাদের বড অমাসিক জেন্টেম্যান। 

উপেন। এইবার যথার্থ আ্যানিভারলারির 
মতন আনিতাকপাগি হবে বটে। গেল বারে গেই 
গৌপাইটাকে এনে-খালি টিপ টিপ কোরে জাছাড় 

কাকে? কাকে ঠিক 

খায়-একটা কেলেঙ্কারি কলে। ইনি স্পিকার 
কেমন? | 

গোৌপাল। চমৎকার! ভারী লিবারেল 
ফিউজ। আবার হাবুল লিখেছে ষে, প্রিপারেসনের 
জন্ত তাঁকে একখানা শিশির বাবুর লর্ড গৌরাঙ্গ 
কিনে দেওয়! হয়েছে। | 

মাণিক। ও বাবা! মঞ্বাপ্রভুও মাই লাট 
খেতাব পেয়েছেন বুঝি] যে টাইটেলের বাঘার, 
ফাক পড়বার যে! কি! তবে এবার শুধু হরিহরি 
বোল নয়. (21191) 81101) ) এমেন এমেন্ বোল! 
যা ছোকৃ, ঘেোষজার কঙ্গ্যাণে যদি সাহেবের! 
বৈষঃব ছয়, তা হ'লে মাপপোর সঙ্গে মটন-চপটাও 
চলৃতি হয়ে যায়, চেহারায় উভত্কের মধ্যে একটু 
খৈষাক্তর ভ্রাতার সৌসাদৃশ্ত আছে। 

( গত ) 

ওরে গে!উর গোউর বোল। 
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার ঘুচে গেল গোল। 

কাছা খুলে মেন্ট নিতাই, 
ছাত তুলে ভাই দিচ্ছে ভাই, 
ব্রাদার জগাই মাধাই, 
তাঁক্ তাক দাই বাঁভায় খোগ। 
রেভারেও অব্বৈভ মত্ত প্রেমরপে, 
গ্ীচ সাষ'ন্ কর্ছে গ্রীচ, 
তৃুলগাতল!য় বাসে, 

ক'লে মাল্পো জুসে নদেবাপী দিচ্ছে হরিবোল। 
নাসার গোউরাজের কিবা নব রঙ্গ, 

সেতিম্নর ব'লে এশার ডাকছে তারে বঙ্গ, 
বাগবাজারে বান ডেকেছে 
বাগ্কনাথে বিষম গোল।॥ 

গোপাল। ও তামাঁসা ফাযাস! কর, যাই কর, 
শিশিরবাবুর প্রাণে যথার্থ একটু প্রেন হয়েছে! 

সভ)। আর দেখুক শা লাহেবেরা। আমাদের 

অথতায়ের কি ইউনিভারস্থদল লভ | শুর পশুমিয় 
নিমাই চরিত” প'ড়ে আমাদের অনেক বনভায়ারও 
ত চেভছ্য হয়েছে। 

উপেন। হও দেবতা ফেবতা বলে মানি 
আর ন1 মানি, লেখাটা [মষ্ট বটে। 

( টেলিগ্রাফ”্পিয়নের প্রবেশ ) 

টে-পি। বাবু, একখানা টেলগ্রাফ আছে। 
উপেন। কার নামে? 

টে-পি। সেক্রেটারি মেড়াপাড়া লাইব্রেনী। 
গোপাল। দাও দাও, আমায় দাও। 

(টেলিগ্রাম গ্রহণ ) 
টে্পি। বাবু, আমর! কিছু বকৃ্সল পেয়ে 

থাকি, অনেকটা আসতে হচ্ঈ, বিবেচনা করে 
দেবেন। 
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মাণিক। দেখি, দেখি, ওতে আমারই খবর 
আছে, আমার টেলিগ্রাম আমবার কথা ছিল। 
(টেলিগ্রাম কাড়িয়া লইয়া পাঠান্তে) ওঃ1 ই--ই 
--ই-ই-ই (কম্প) ই-ই-ই-মালী গো! 

(পতন ও মুছা ) 
সকলে। একি!কি! কি হ'ল! কিহছ'ল! 

সাণিক! মাণিক |! 

টে-পি। আযা-মৌত খবর ! এমন ক্ষ'ন্, 
রাস্তায় ছিড়ে ফ্যাল্ত!ম, কে এত দুর আস্তো। 
ছাঃ ভোর নলিব! 

| প্রস্থান । 

ওচে, জল আন, 

অমন করৃতে নাই, 
গ্কলে। মাঁণিক ! মাণিক! 

গল আন! মাণিক, মাণিক! 
81৩1 হও | 

সঙ্ধ্য। একে নেশ! কোরে রয়েছে, তাতে 
₹ঠাৎ মৃত্যুসংবাদ ! 

বিজয়! মদ খাঁক, আর যাঁই করুক, মাণিকের 
*/।ণট| ভারি টেগার! ভয়ঙ্কর কোমল! 

গোপাল । যে টেঙ্গিগাঁম করেছে, বোধ হয়, 
লেএীজছা পাব্ধান হায় আমার নামে করেছে। 
টেন্্রা'মখালা কোথায়? 

সত্য। প্র ষে ওর যুঠার ভিতরেই রয়েছে, 
অ.জুপগুলো একেবারে লিটকে গেছে, খোলা 
যাচ্ছে নাঃ মাণিক, মাণিক | 

মাণিক। ওগো মাসী আমার কাশী থেকে 

আশাস্ছিল গো! 

বিচ্ধয় | তাঁর পর--তাঁর পর? 
মাঁণিক। ওরে ভাই, বিধবা মানুষকে অন্ন 

কোরে অংসনে আটকে ফেলে- 
গোপাল। বটে! 
মাণিক। সেখানে লঙ্কা! দিয়ে ছাতু খেয়ে তার 

াঁচারেল ফংগন বাড়ে! 

সত্য। কি সর্বনাশ | 
মাণিক। বেলেস্তারা দিতে না দিতেই মাসী 

আমার ভূক্তপূর্ব মেসো মহাশয়ের অঙ্গে কম্জংসন্ 
হয়ে যায় গো। এখন আমার যে ভারী ইণ্টার- 
দ্েকস্ন! আঃ! ও$--এলাস !- হায়! হায়! হা 

শকুতলে | হা মহাখেতে (ম্রে)ছা রেরেরে রে 
ওঠ রে কানাই। 

বিদ্বয়। অর্যা! মাতলামে।! 
মাণিক। তাও কিঞ্চিৎ, বজ্জ।তিও কিঞিৎ। 
গোপাল। দাও--টেলিগ্রাম দাও। 
মাণিক। বলি, পেয়াদা বেটা গেছে? 

উপেন | সে তুমি পড়তেই ছুট মেরেছে। 
মাণিক। উ$1 কিধন্বস্তরি $ষধ। একেবারে 

অশ্বগন্ধা রসায়ন] হতে হাতে ফল! 

গোপাল। ব্যাপারথাঁনা কি বল দেখি? 
মাণিক। আঠারটি পয়সা দাও দেখি বাব! ! 
বিভয়। পয়সা কিসের? 
মাণিক। বল্গি, একট। টাকা নাহয় আটগণ্ডা 

পয়তাও ত বাচিয়ে দিয়েছি । নাও-_দাঁও দাও, 
খোৌয়ারিটে ভেঙে আপসি। আমি অমনি কোরে 
ডুকরে না আছাড় খেলে ও বেটা কি সহছ্ষে যেতো, 
ছিনেজেক, টেল্্রামখানি হাতে দিয়েই ব্টোরা 
মনে করে, বাবু বুঝি ডারবিতে লাক টাকা মেরেছেন, 
অমনি ডান হাতখাঁনি বাড়িয়ে বকসিস্ট! চাওয়া 
আছে। যা! হোক, আজ বেটা খুব অগ্রাস্বাত হককে 
দৌড় দেছে! নাও তোমাঁর টেলিগ্রাম নাও, ও 
কয়লার আঁচড় আমি কিছুই বুঝতে পারিনে, 
আমায় পয়সা কটা দাও । 

গোপাল। তা পেতে পার, পেস্কে পার। 

(টেলিগ্রাম পাঠ) হালে! 1-বাই জোঁভ! 
সকলে। কি--কি-কি? 
গোপাল। হাবুলের টেলিগ্রাম। গ্র্যাণ্ড 

নিউস! 
সন্ধ্য। ভাল খবর? কিকিস্-দেখি? 
গোপাল। আর দেখবে কি? ম্যাঁড়াপাঁড়া 

ডিক্রেয়ার্ড ফ্যান ইপ্ডিপেণ্ডে্ট মিউনিসিপ্যালিটী | 
উপেন। আটা! ম্যাড়াপাড়ায় আলাদা মিভনি- 

পিপ্যাপ্টী হল! কত দিনে ইলেকলন হবে? 
গোপাল। অতি শীঘ্রই; মাজিছ্েটি লাহে 

নিজেই আসছেন, হাবুল শনিবারে আস্বে, তার 
মুখে সব ডিটেল শোনা যাবে! খু, লাইব্রেরী, 
গারল্ সুল, হরিসতা, ব্রাঙ্গঘমাজ, দাতব্যভাগ্তীর, 
আমাদের সকলই--এইবার মিউনিসিপ্যাল টাউন 
হ'ঙ্গ | আর ম্যাড়াপাঁড়াকে পায় কে | ছিপ হিপ, 
হুররে! কম্-লেট অস্ কনগ্রাচুলেট আউয়ার- 
সেল্ভস্। (পরস্পর সেবহ্থাণ্ড ও আলিঙ্গন ) 

গোপাল। ছিপ হিপ হুরুরে! থি চিয়ালস” 
ফরু লৌকাাল্ সেল্ফ গবর্ণমেণ্ট ! 

সকলে। হিপ,ছিপ-হুরুরে | থি চিয়াল ফরু 
লোক্যাল সেল্ফ-গবর্ণমেন্ট। 

গেপাল। হিপ হিপ হ্রুরে! 
ফরু আউয়ার শ্েফটনেন্ট গবর্ণর ! 

সকলে। হিপ, হিপ, হুরুরে! থি চিন্নাস 
ফর আউয়ায় লেফটনেণ্ট গবর্ণর | 

থি চিয়াস" 
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গোপাল। হিপ, হিপ. হর্ুরে! লং লিও 
আটয়ার নোবল্ ভাইশরয় | 

সকলে। ডিপ.ছিপ ভরুরে ! লং জিভ আউয়ার 
নোবল তাঁইশরয় 

গে!পাল। হিপওভিপ, ভরুরে | গড পেভ দি 
কুইন এন্প্রেস লফ ইত্ডিয়]। 

সকলে । “ফিপ, হিপ. স্থরুরে! গভ সেভ দি 
কুইন এম্প্রেস শগফ ইত্িয়। ! 

দ্বিতীয় দৃশ্থা 

গ্রামাপথ। 

রমানাথ স্ুৃতিরত্ব। 

শ্বতি। একেবারে ছে চৈ বাধিয়ে দিয়েছে | 
ছোড়াগুলা যেন গাখানা মাথায় কোরে তুলেছে 
দেখছি! গ্রাযে যুদ্দিপাল হবে, একবারে সব 
আহ্ন।দে আটখানা। এখনও ধান দেখেননি কি 

না! এর পর যে আহ্ন!দ বেরিয়ে যাবে, তা 
বুঝচ্ছেন শা! যুন্সিপাল নিয়ে আমোদ? যুন্তিপাল 

যুদ্িপাল? টেকার জআলায় যখন হ'ড়ের ছাল 
ছাডাবে, তখন বুঝতে পার্ধেন | কঙ্গকেতায় হাঁতী 
বাগানে দাদার টোলে দ্রিনকত থেকে মুক্সিপালের 
তাড়ায় লোকের হাঁড়ির হাল আমি বিলক্ষণ দেখে 
এসেছি। 

( পরাণ শৌকিদারের গ্রবেশ ) 

পরাপচন্্র যে! 
পরাণ। আজ্ঞে কে ও? স্বাটকিরতন মশাই, 

অবধন হই গে!। 
স্বতি। দুর বেট! বাঁগৃদীর ঘরের ভোগোল, 

স্বতিরত্ব কি ভোর যুখ দিয়ে বার হয়না? 
পরাণ। এজ্জে। তাই যদিপ্বাৎ বেরুবেন, ভা 

হ'লে আপনিই বাঁ লোকে মলে বড় বড় ঘড়া আর 
শাজের জোড়া মার কেন, আর আমিই বা সারা 
রাত জেগে চিন্ুড়ি পেড়ে চোরের বাপান্ত খাই 
কেন? 

স্মৃতি। বলেছিস্ তাল, বলেছিস্ 'ভাল বাগের 
পো) তা এমন সময় পাগ বেঁধে ছুটোছুটি চলেছিস্ 

কোথায়? 

পরাণ । আর চঙ্জতিছি কোথায় পরাণে 
চৌকীদারের কি মরণ আছে? বাবুর! কি এক 
হাংনাঁমা বেধিয়েছে। গায়ে মনৃসোপলতে হবে, তাই 
নাকি মেজেঠোর সাছেব আঙলবেক, থানায় রূবকো। 
এয়েছে, তাঁর জাবের যোগাড় কর্তে হবেক, 
এখন মরু গে পরাণে যরু, ঘর ঘর ঘোর, আর 

লোকের গোর বাচুব টেনে বার করু। 
স্বতি। মভ'ভারত!] মহাভারত! 

ওগুলো জার কানে শোনাস নে। 

পরা!ণ। দুদ্দির জন্যি গো, ছুদির জনি শ্টকি- 
কুতন মশাই, সে কাজের জত্যি আমার নিজেরই 

তিনটে যাবেক দেখতিছি, আরও দশ পনেরট। 
যোগাড় কর্তি ভবেকু। যেজেঞ্টোর সাঁছেব একটা 
খাবেক আর শালার পেয়াদ] হাকিমগুলোন খাবেক 

দশটা; আর গে আমাদের থানায় জাঁবনেল 
পিচকিরিও কোন্ না ছু'তিন গেটা চাই, 1 ধুম 
ধড়াকি খুব! এবার আমার চৌদ্পুরুষের মুয়ে 
গায়ের ভিছু মোছলমান য! পাচ রকম দিচ্ছে, তা 
পাঁচ সাত বছর আলু ছ্রেরাদ কোরে তিল-কল।! 
চটটকাতি হবেক্ না। 

সর্তি। দেখিস বেটা, কাকুর 
পৌরাত্মা করিস নে। 

পরাণ! আঁপনকার মতন ত আমার গলা 

দড়ী, মাথায় ব্যাজ নেই যে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
যান্যের মাথায় কাদা-গোবর-মাথা পা তুলে দেবো, 
আর তান ছাগল গোরু আগা বার কোরে দিষেক্। 
তল কথা তস্চ।ধি। যশাই, মুরগীর আগা তলাস 

কোরে ত।গাডার পায়ের নলী ছিড়ে গেল, জাপন- 
কার সন্ধানে কোথাও আছে ক্লৃতি পার? 

স্মৃতি. ও গুয়োটা হারামজাদা; আঁমি মুরগীর 
আগার সন্ধান রাখি? 

পরাণ। বপি হা দেখ, ভস্চাধ্যি মশাই 

রেগেই খুন! খেলে ও শুয়ারের আতড়ী খেলে 
খেলে, না খেলে না খেলে, তা বলি লাস রাখতি 
দোষ কি? আমি ঢুড়ে ঢুড়ে হাল্লাফ হলাম। 
কলমদ্দির চাচীর অনেকগুলো! পাঘী ছ্যাল, তা 
তার মদ্দাটা মরেছে, সে আর ডিম পাঁড়েনা। 

স্বৃতি। যা যা গুয়ে'টা, দূর এখান থেকে? 
সক্কীল বেলা! দুর্গী। | দুর্গা ! 

পরাণ। মন্সোপোল্তে হ'লে গাঁরে ভুদো 
টাটি কর্তে হবেক না, পরাপের বাপ দাদা আছে। 
অবধান। 

চুপ কর, 

উপর ষেন 

| প্রস্থান । 

১১ ২ ৮ 
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গ্রাম্া-বিভ্রাট প্র 

( বিজয়, উপেন, সত্য, নেপাল, গোপাল ও 
মধুর গ্রবেশ ) 

বিজয় | ধ্যারাঁপ বাধতে হবে বৈকি! 
গোপাল। আর দুদিকে দ্বুটো গেট । 
সত্য। আর গাদা ফুলের মালা। 

যদ। আর এক জোড়া নহবৎ। 

নেপাল। তাবৈ কি, তাল কোরে লয়েল্টি 
দেখ!তে হবে, কাঁইট রয়াল রিশেগ্ান! এই ষে 
এতিরত্ব মশাই, আমর] আপনকার ওখানে গিয়ে 
ছিলেম। দেখুন, আপনাকে শীগগির একটা সংস্কৃত 
করিত! বেঁধে ফেলতে ভবে । 

স্বতি। কিসের কবিতা জে? 
বিজয়। ম্যাদ্ি্রেট সাহেবকে থাঙ্ক দিয়ে। 
শ্বতি। ম্যাজি্টর লাছেবের ঠযাঁং দিয়ে ববিতা 

লখবো কি রকম? 
বিজয়। হাঃ ছাঃ ছাঃ হাঃ! ঠ্যাং নয়, ঠ্যাং 

সয়; থ্যাঙ্ক,--ধন্যব!দ | 
উপেন। আর ভার ভিতর লেফটনেণ্ট গবর্ণুর, 

তাইশরয়, আর কুইনেরও যেনসন থাকবে, বুঝেছেন 
স্ৃতিরদ্ব মশাই, কবিতাটা খুব যেন লয়াল্ হয়। 

স্বৃত। লরদার কবিতা কি লিখতে পারি না, 
পারি) স্ৃতিতে উপাধি লয়েছি বটে, কিন্তু কাব্যও 
পড়া আছে। ত' তাঁয়া, ম)ঞ্িটির স।ছেবের দাঁড়ী 
মনে পড়লে আদিরস আলবে কেন যে, লয়দার 

কবিতা লিখবো? 
উপেন। অধংজ্ঞ, 

রাজঙভি-ঙলয়ংল্টী। 
স্বতি। ওঃ | তোমাদের ইংরেজী রাজতক্তিতে 

বুঝি লয় টপ দিতে হয়। যাক সে যেন পিখবো) 
এ দিকে ব্যাপারখাঁনা ব্লগ দেখি কি? ভোমর! 
এতট! মাতামাতি কচ্চো কেন? 

গোপাল। আজে, এইবার আমাদের গ্রামের 
কল অভাব দ্র হল) এক রহম সবই আছে, 
এইবার মিউনিলিপ্য!লিটা হচ্ছে+কল্কেতার সঙ্গে 
শমাঁনে টকর দিতে পার্বে!। 

স্বৃতি। হ্যা, তার] নিগ্জের ভিটেয় বাস কোরে 
মালে মাসে টেক্স আপিসকে সমানে ভাড়া গুণে 
দেয়, পেটা আর বাকী থাকে কেন] 

পোপাল। কিন্তু বালের সুবিধা কত! 

স্মৃতি। হ্যা, তা ছা'তীবাগানে ক'মাস থেকে 
বিলক্ষণ দেখে এসেছি ) নিজের অমী, নিজের ইট, 
নিজের চুণ-সুরকী, নিজের কাঠ, নিজের টাকা! 

সে পয় নয়ঃ। লয়!ল,-... 

কিন্তু ছ/টি মাস টেকা অপিস আর ঘর,-সাধা কি 
যে একথানি ইটের উপর আর একখানি ইট বলায়, 
যতক্ষণ পেয়:দ।-লাছ্েব »1 হুকুম দেল। রায়ের! 
মশাই গেল বছর গ্রায় ভ্রিশ পয়ন্রিশ হাজার টাকা 
খরচ কোরে একখানি বাড়ী তৈয়ারী কল্পে, ত! 
হ”বার, ছ'জায়গায পাইধানা করালে আঁ 
তাঁঙ্গালে। পুজার সময় দাদা এসেছিলেন, শুনুলেম, 
এখনও তার! নুতন বাড়ীতে বাস করুতে পাচ্ছেন 
না। দশ কাঠা অমীর ভিতর বাস্ত। বন্দী বড় বাবুর 
রুচির মত পাইখানা আ$ ভৃল না। কেন তায়ারা, 

খাল কেটে গাঙ্গের কুমীর ঘয়ে আনছে।? 
ব্জয়। ম+শাই, গরমের আ্ঞ।নিটেলন্ ভাল হবে 

কত? এই যেদছর বছর শীভক!গে জর হয় 
শবৃতি। সা, কল্কেতায় ও কথ!টি বলবার যো 

নাই, ব্যামোর নামটি নাই! কাশী মিরর ঘাট, 
নিমতল। বুঝবি এবার বঞ্চ হবে! ডাক্তারেরা সব 
ভেক নিচ্ছে! ভায়া, আমাদের পাড়ার্থায়ে ত 
জগজাঁড়ী পেটে? খ্যামোটা আশট।) কল্কেতায় দিন 
দিনযে জড়ত অডভুভ ব্দ্ঘিটে ব্যাধির আবির্ভ।ব 
হচ্ছে, তা নিদানে পু্াণেও গুনি নাই $ সাহ্ধেরাই 
ব'লে থাকেন যে, ময়লার গন্ধে বাতশ্রেম্ম-বিকার, 
ওলাউঠ! বগন্তাদি গীড়া হয়; কিন্তু রাজধানীটির 
অঙ্েে-গ্রতাজে সুড়ঙ্গ কেটে ফৌপরা কোরে করর্ঘ্য 
ময়লায় ভরাট কোরে রেখেছেন; আবার গৃছস্থদের 

উপর হুকুম যে, ঘরের পয়সা ব্যয় কোরে নল 
বলিয়ে বাহিরের হুর্ণন্ধের গ্যাস বাড়ীর ভিতর 
আন্তে হবে। | 

বিজয়) আজে, পে সব খুসিংয়ের বন্দোবস্ত 
আছে। 

স্থতি। কৈ, ফলাসিং পল।লিং  দেখিনে বাপু 
"ভবে চৌবেসিং দৌবেশিং এসে ছ্বেলা শমন 
এরীও করে, আঁধার খকৃপিপও চায়, তা থুব 

দেখেছি। 
গোপাল। ন' না, অপনি বুঝতে পাচ্ছেন ন।, 

অঙ্গের কল আছে, কেমন সব ধুয়ে যায়! ওহে, 
আমি একবার ষ্টেসনের খবরটা নিয়ে আস্ছি। 

প্রস্থান। 

শ্থৃতি। রশ সালের বগ্ঠা আবার এলে কলু- 
কেতার পয়নীঙা পরিস্কৃত হয় কিনা, তা সনেছ) 
কলের অল ত দুরে থাক, এবানেও ত বাড়ীতে 
একটু আধটু নর্দম। আছে) কত অল ঢালঢালি 
কল্পে, তার একটু পঞ্চ সরে দেখছ ত! ভায়া, ও সৰ 
ভুড়ঙ্গ বিলাতে সাজে) মাংসাহারী লোক, শীতের 



৮ অমৃত-গ্রন্থাবঙ্ী 

দেশ, একটু আধটু বা অযে, তা বরফপাতে ঝাঁম। 
হয়ে যায়) আমাদের ভেকো নাড়ী, তায় গরম 
দেশ, ত্তপাঁকার পঙ্ক --দুরণা্ধ শতগুণে বৃদ্ধি পায়, 
আবর্জনা উপযুক্ত লোক দ্বারা হাদূর প্রান্তরে প্রেরণই 
বিধেয়, আর খোলা পক্কংপ্রণাশী হ'লে অবশিষ্ট 
বিষ সর্বস্ুজ্কারী মার্তগুদেবই হরণ করৃতে 
গারেন। 

নেপাল! হাঃ হাঃ হাঃ! আপনাদের ও সৰ 
সেকেলে মত, এগুলো ঠিক বুঝতে পারবেন ন1। 

স্বত। আচ্ছা, সে কাঁপটা তোমাদের কাঁছে 
এত অপরাধগ্রত্ত হয়েছে কিসে বল দেখি? ভা, 
তোমাদের ইংরেজী যুদ্সপাঁলের সব ব্যবস্থা দেখছ, 
আর আমাধের গ্রম্য-মুদ্সিশালের শান্ত্রে।ক্ত ব্যবস্থাটা 
দেখ-টেল নাট, জথচ সকল কার্ধ্য যেন 
আপনা আপনি নির্বাহ হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের 
উপর বিধি যে, অতি প্রত্যুষে সমস্ত গৃহ মার্ঘদন! 
কোরে আবজ্জনা দুরে কোঁন গর্ভে বা মাঠে 
ফেলবে? ক্ষেঞ্জের আব্জ্জনা সময়ে পারে পরিণত 
ইয়, তাঁর পরে গোণে গুছ দ্বারে গোময়-জঙগসিঞ্চন 
কর্দব, কলিকাতাম্স যে সব ছুর্ণন্ধহারী বিলাতা 
আরক চুরণাদি বাছির হযেছে, তার ছুর্গন্ধ অপেক্ষা 
গোময়ের গন্ধ কিছু অধিকতর ভীব্র নয়; তার পর 
গৃছে ধুনার ধুম দিবে সায়ংকালেও আবার এ 
ধুনার ব্যবস্থা! গ্রাতকালে বা সায়াহ্ে কোন 
গ্রামে 'পবেশ কল্পে, ধূপ-ধুন!র গন্ধে গ্রাণ আমোদিত 
হয়ে যায়, প্রত্যেক হিন্ুর গৃছেই দেব-সেধার 
অগ্ঠ পুষ্পবাটিকা ও তুলগীবৃক্ষ রক্ষার ব্যবস্থা) 
শুনোছ, আধ্কান তোমাদের ডাক্তারেরাও ব'লে 
থাকেন, তুলশীর গন্ধে ম্যালেরিয়া দুর হয়? 
বাড়ীতে বসম্তাদি রোগ হ'লে স্সৌরকার্ধা ও র্কের 
দ্বারা বন্্ ধৌত করণ নিষেধ; এ আর পুলিস 
ডাঁকিয়ে সংক্রামকতাপিবারণ করতে হয় না) হিন্দু 
ধর্দদকে পুলিস অপেক্ষাও ভয় করে) আবক্ষোনিম 
ছয়ে পাশীয় বা স্ানজল কলুষিত কল্পে, তোমার 
মুদ্পপালেস পেয়াধার পিতামছ ধরতে পারে না, 
কিন্তু শান্ক্ে এমন কঠোর পাপের ব্ভীবিকা গ্রদশিত 
আছে যে, পিতৃপুরুষতক্ত ধর্মভীরু হিন্দু ল্লানজলে 
তিঠীবন পর্যযস্ত পরিত্যাগ করবে না! হিন্দু 
রাজ্যে স্বাস্থযরক্ষার বিধান ছিল না? সীতাশোকে 
হ্হ্বিল 'রাম্চন্দ্রকে দরিদ্র ত্রাঙ্গণপুজ্রের অকালমৃত্যুর 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য বনে বনে 'পর্য)টন কর্তে 
হয়েছিল! ভাই, হিন্দু হও! হিন্ু হও! আপনাদের 
শান্ত্রেকি কি আছে, একবার আলোচনা! কোরে 

০ 

দেখ?) ভাল বিবেচনা হয়, ব্ধিগুলি পালন কর। 
আরকিছু কর আর না কর, দেখতে পাবে যে, 
অন্ত্দশ্শ আর্ধ্যব্রহ্মণগণ দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার 
ব্ধান অতি লুন্দররূপ কোরে গেছেন, সেই 
নিয়মে আহারব্যবহরাদি কোরে নীরোগ শরীর, 
্রফুল্পচিত্ব ও দীর্ঘাঘু হও। হিন্দুর হিন্দু ছওয়াই 
উচিত; হিন্দু হলে আর কোন গোল থাকে না? 
ক্বস্্যরক্ষা, গ্রামরক্ষার জন্য কোন বিদ্রাতীয়ের 
দ্বারস্থ ছ'তে হর ন1। তাই বলি তাই, হিন্দু হও? 
আমার মত ঘণ্ট|। নাড়া, তর্ক করা, শ্লোক ঝাড় 

হিম্টু নয়, যথার্থ শাস্্রোক্ত হিন্দু হও) ইহুকালে 
পরকালে ম্ধী হবে। 

উপেন। মশাই, আমাদের যে মিউনিসিপ্যাল 
রাইট হয়েছে, তাতে শুধু শ্যানিটেলন্ স্বাস্থ্যরক্ষা 
নয়, লোক্য।ল সেল্ফ গবর্ণঘেণ্ট হবে। 

স্বৃতি। ইংরাভীট' তেঙজ্জে বল ভায়া। 
উপেন। জোক্যাল্ লেল্ফ গবর্ণমে্ট,--কি 

নাস্থাশীয় স্বজভশ।সন 
স্মতি। ও বাবা! এও ত নুঝশ্লেম না। 

ইংরাজীতে গবর্ণষেপ্ট কথাটা বরং কতক বুঝেছিলাম, 
বাঙ্গালাটা যে তোমার ইংরাজীর চেয়েও শক্ত 
দাড়া উপেন | 

উপেন। কি জানেন, আমরা আপনা আপনি 
আপনাদের শাসন করৃবো। 

স্বতি। কি রকম? বি্য় তোমার কানন্ুটী 
দেবে? তুমি সত্যকে ধা ধা কোরে গোটাকতক 
চড়িয়ে দেবে? যদ গোপালকে আড়কাটায় 
ঝুলিয়ে অঙ্গবিছুটা লাগাবে? আর নেপাপ 
তোমাদের সকলকে এক-ঘরে করবে? কেমন, 
এই ত?, 

বিজয়। হাঃ হাঃ ছাঁঃ1 স্বৃতিরত্ব দাদা, তা 
নয়, তা নয়, এর ভিতর ভয়ঙ্কর কথা!--গাঢ 

পলিটিকস 1-ইত কৃন, পোলিং, ভোটিং! এ 
আপনাদের বিশেষ মঙগজের অন্ত হয়েছে, এ সব 
আপনারা বুঝতে পার্বেন না। 

স্বভি। এখুব চমৎকার বটে! যাঁদের মঙ্গল 
হবে, তারা তার কিছুই বুঝবে না) এমন অবোধগম্য 
মঙ্গল নিয়ে আমর! কবে! কি? 

বিঅয়। এতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, 
আপনাকেই মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, এমন কি, 
চেক়্ারম্যা ন্ পর্যন্ত কোরে দিতে পারি। 

স্বতি। ওহ হো হো, দেই তোটের পাঁপা | 
সেবারে মেদিনীপুরে একটা বিদ্েয় আনতে গিয়ে 
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ও ছাঙ্গামা দেখে এসেছি বটে) সে যে লাঠালাঠি 
কও ভায়া! আমাদের এ গ্রামটির ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় 
আজ পধ্যন্ত পরস্পর বেশ মিল-জুল আাছে। 
»৮খ কোরে ঝগড়া-বিসংবাদের বাঁ এনে কেন 
দামখানিকে ছারেখার দেবে? নযাঁবপুরে লি্ীদের 
এই ভোট নিয়ে ঝগড়। কোরে বিষয় ভাগা-ভাগী 
বাকদদমায় অজ বড় ধনটা একেবারে উচ্ছন্ন 
এল দক্ষিণপাড়ার যুখু.ধ্যদের এই তোটের 
বাটে ছুঝাড়ীর ভিতর পরস্পরের অশৌচ ওয়া 
শখ £য়েছে। 

উপেন | আজ্ঞে, আমাদের এখানে আর শে 
৬য় লাই) আদাদেগ গ্রামের মিল কি কখন নষ্ট 
& তে লার়ে? দেখতে পান না? আমরা পঞছ্স্পরের 

জঞ্। প্রণ 'দতে পারি? এক জনের বাড়ীর কারুর 
একটু মাথা ধরল্পে গ্রাম শুদ্ধ গিয়ে সেখানে পড়ি। 

শঙ্য। ঝগড়াঝাটির সগ্তবশা থাকলে আমি 
ছু এ ব্যিয়ে হাত দিতাম না, আর আম না 
৬ঠে পড় লাগলে আ্যাডাপাড়ায় বিশ বছরে 
ধামন্তশাসন প্রবেশ করতো না। 

উপেন। সত্যদাদার এই কেমন একটা 
াগলামী ও তুমি উঠে পড়ে লাগাতে আমাদের 
'এউনিসিপ্য5 রাইট হয়ছে কি রকম? আমরা 
'ক কিছু করিনি? 

বিঃ, লাইব্রেরীর গে আযনিভারঙারির 
মধ আমি এ বিষয়ে যে লেকচা কটা দিয়েছিলেম-- 

উদ্দোন। ভাল লেকচ17, জেককার, লেক্গার 

-- একটা কথা পড়লেই এ পুরনো ধুঝ্া ! 

( মাণিকের প্রবেশ ) 

মাণিক। জাবাসা। শাবাস! লাবাস্! 
বাত] এই যে ফিন্কি লেগেছে, বোধন বসেছে ! 
ও বাব!! ধল্পারভ্তেই এই,নবখী পুজো নাগাদ 
খছি কিদ্িদ্ধ/াক1ও হবে | 

সত্য। মাণকে, থাম্। 
মণিক। মাণিককে গোবর চাঁপা দিলে কি 

ঃবে বাপ? সাপঘে তোমাদের ঘরের ভিতরেই 
রু ধারে বেড়াচ্ছে, তিযমন আপরে নামৰ তোট, 

অমনি সে মারুবে চোট ]' বিষের গন্ধে সব গলা 

বাঁীছ কচ্ছে, যখন চক্র ঘুরিয়ে বিষ ঢালবে, তখন 
দেখছি পটাপট লাঠি চলবে। আমি এই বেলা 
কিছু বাশ কেটে আর ইটের কাড়ি কোরে রাখছি, 

(প্রমি্মে বিক্রী কর্খো। 
উপেন। স্থৃতি'ত্ব মশাই যাচ্ছেন যে? 

স্বৃতি। দাড়িয়ে গল্প শুনলে ত ভায়া আর 

দক্ষিণহৃত্তের ব্যাপার চলবে না?) পূর্বেকার ব্রাঙ্গণ- 

দিগের যুখ থেকে আগুন বেরুজ, এখন ষে তা 

আমদের পেটের ভিতর অহপিশি জগ্গতে থাকে 
ভায়! 

ব্জিয়। তবে কবিতায় কথা তুলবেশ ন1। 
গুডবাই । 

স্বতি। কি ভায়া, গালাগালি, টাগাগালি 

দিচ্ছ না ক? 
বিভয়। আঁজ্ঞেনা না) ওটা অভ্যাস বশতঃ 

_গ্রণাম ₹ই) 
স্বতি। কল্যাণ ফোক, কি জান, তোমাদের 

প্র সর ভাষাটা গুনলেই গালাগাল মনে হয়, কি 

»-ক]াড ময।ড ড্যাম ভোম্, ইষ্টপ্ড মিষ্টপিড-- 
| স্বৃতিয়ত্বের গ্রস্থান। 

যদ্ধ। দেখ বিজ্বয়। লেক্চাকটার কথ! তোমা? 

নিজের মুখে একশব|র ব'শো লা, ভাল দেখায় লা। 

বিজয় । সেটা ছেলাশী, যার হিংসা হয়, নিজে 

অমন লেকচার দিতে পারে না, তারি ভাল 

লাগে না। 

(গোপাঁলের পুনঃ প্রবেশ ) 

গোঁপাল। ওহে আরাইভড, আযারাইভড, 

মিষ্টার বার্ওয়েল আযারাই'তড় 
মাণিক। এ দিকে ডিরাইভড, 

বিসেস্ কোয়ারেল্ ডির1ইভভ | 

গোপাঁল। চুপ কর, ম্যার্জিট্রেটে এসেছেন, 

তাবু গেড়েছেল, এইবার ইলেক্সনের যোগাড় 
ছোচ্ছে। 

মাঁণিক। এ 'দকে এরাও বন্ধুত্ব ছেড়েছেন 

এইবার লাঠির ইলেকসনের যোগাড় হচ্ছে । 
গোপাল । ম্যাঞ্জিষ্রেট সা্ছেব আই এখানে 

মিটিং করবেন) কোঁয়াইটু নিউ আইডিয়া, 
পোলিটিক্যান প1ঠশ!জা, সেল্ফ গবর্ণমেপ্ট, মিউনি- 
সিপা।ন্ ডিবেট, তোটিং] এই সধ শেখবার জন্ত 

একটি পাঠশালা মতন কর্ুবেন। সঙ্গে এক অন 

ইংরেজ পোলিটিকল মাষ্টার এসেছেন, তিনি 
থাকবেন, আ|র ক্যালুকেটা থেকে,এক আন বাঙালী 

পোলিটিক্যাল গুরুমঃশাই আনিয়েছেন। তিনি 

পাঠশালার মণ্ধন সকলকে বসিয়ে পৌলিটিক্যাল 
এডুকেশন দেবেন! 

মাণিক।; আর সাছেব মাষ্টার বুঝি মাঝে 

মাঝে পোলিটিক)াল বেত লাগাবেন? 

ডিরাইভড, 
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গোপাল । নাও, দাড়িয়ে মাতলামো দেখবে, 

না পাঠালে আাটেও করুতে যাবে? 
বিজয়। তাই ত, আর দেরি কোরে কাজ 

নাই, চল যাওয়া যাক; তোমরা যাঁও না যাও, 
আমি ইঞ্জেই হব, আমায় যেতেই ছবে আগে। 

উপেন। ডাণ্ডা চ'লে যাবে বাবা, ডাওা 
চলে যাবে | দেখি কে কমিশনর ইজ্ক্টে হয়! 

[ মাণক ব্যতীত সকলের গ্রস্থান। 
মাণিক। আপাততঃ বাব! গুরুমশীস্জের কাঁছে 

পোলিটিক্যাল্ বেতের হাত এড়াও-_ 

(গভ ) 

কেয়াবাৎ কেমাবাৎ পোলিটিক]াল বেত, 
হবে দেখো পেটা। 

পটাঁপটু লাগিয়ে দেৰে পিঠে, মনে রেখো এটা ॥ 

তোমলেো!ক তুলো নাকো মাথা, 

বত বলো নাকে? কথা, 
সাম্নে শ্বয়ং জর হাজির, 

নয়কে। কেও কেট! ॥ 

রাখবে মন ১1৩, দিও গণ্ডাতে এণ্ড, 

নৈলে ডাও! দেবে বগ্ডামার্ক ভেবো বাপু সেটা | 
কোঁয়েশচন করো নাকো পপ, 

বেত পড়বে সপাসপ, 

গালাগাল গিল্ৰে টপাটপ যে দেবে যেটা ॥ 

কুইক, কুইক, কুইক, বুটের সুইট কিক্, 
তেবে খানিক, [দলে টনিক, 

মাতাল মাণিক, ঠোট কাটা ঠ্যাটা। 
ধা ধা ধিনিক-ধিশিক্- ধিনিকি) 

তেরেকেটে তেসেকেটে তেরেকেটে ॥ 

| গ্রস্থাশ। 

তুঙাঈ পৃশ্) 

খিড়কয় ঘাট। 

( তাঞ্জাসুন্দগী, টাদমণি ও বিদ্যাবতী ) 

তাঁরা। পোড়াকপাল। পোড়াকপাল আমার 

টারদিদি|! না হ'লে অমন ঘরে কেটার বে দিতে 

যাব কেশ? 

টদ। কিভ্রান বোন, এখনকার শে, একটু 
মানিয়ে জুনিয়ে চল্তে হয়। 

তারা। তোমাদের এক কথা! অই জগ্জ 
কোন আবাশগীকে আমি ঘরের কথা বলি না। 
সে দিন উদ্নের পাশ মাছের কোলে ভূলে 
দু'বার গণ দিয়ে ফেলিছি, তা বাপস্তও করি-নি, 
পিঠে হাত! পুড়িয়ে ্ঁকোও দিই নি, কথার কথা 
বোন্ বোলে ফেলেছি যে, এমন হুতচ্ছড়া ঘরের 
মেয়েও চুলোর সংসারে এনেছিলেম, মাথা খেতে 
সব ভুলে যাই, «টা করতে ওটা মনে থাকে না! 
ওমা! গ্যাদারী বৌয়ের তা আর গাঁয়ে সইল 
না! অমনি চোখ দিয়ে নোনাঁপানি বেরুতে 
লাগলো, বাখড়ে কিছু দেওয়] হ'ল না, ঘরে থখি 
দিয়ে শুয়ে কাদতে লাগলেন | বেটা আমার ঘরে 
এলে সাতখানি করে লাগ'বেন! লাঁগাস্ ছুচে। 

ফেটা জাগাল, যত পারিশ তোর বাবার কাছে 
লাগাস। 

বিদ্বা। হা মানি, তুমিও কি মামাকে অই বলে 
ডকৃতে ন' কি? ্ 

তার! । কি ঝলে আবার ডাকব লো ?- 

তোদের একেলে ছু'ড়ীদের মত অত রং সোহাগ 
কোরে ডাকতে আন্তেম না; যুখপোড়া-ধিন্সে, 
গতরথেকো--হু”ল ড্যাকৃরা-এই রকম যখন যা 
সাদা কথা মুখে আস্তো, তাই ব'লে ফেল্তেম। 

বিদ্যা; ও ত পাতভজির কথা, প্রকাশের 
ভাক-বলি, আড়ালে আব্ডালে কি অই কলে 
আবদার টাবদার করুতে ? 

তারা। আ-গেল যাঁ, মদ্দানী ছুঁড়ী, তু* 
বুঝি জামাইকে তাই বলিস? 

বিদ্যা। লা, সে আমায় মেক বলে। তুমি 
নাকি তোমার বৌকে অই বলে ডেকে তোমাৰ 
ছেলের কাছে লাগাবার কথা বল্ছো, তাহ 
ভিজ্ঞেল কবুছিলেম। 

তারা। বল্ধো না? খুব বল্বো, বেটা 
আমার ছেলে কেড়ে শিলে ! সোয়াশী)_সোয়ামী, 
_সোৌয়ামী |! পোয়ামী যেন বিইয়ে এনেছেন! 

বিদ্যা । তা ৫ কি, বিষ্ধনো ফিয়নো কেন? 
তোমপ্া যেমন ও রত পুষাপুত্ভ,র নিয়েছিলে, সেই 
রকম যা ছ'ক একটা কল্পে-- 

তারা । যা, যা, বাঁ ধখিছে মিছে ডেপষে' 
করিস নে! বল্বে না? গাল দেবো না? 
সর্ববনাশীর নাক চুল কেটে দিনে, এই ঢের! 
কানা, কথায় কথায় কানন --রাতদিন অলুক্ষণ। 

টাদ। ও বোন্, কামার কথা আর বলে! না; 

এই পরশু দন দরদ, বিকেলবেলা ছাদে বসে 



লক 

মনে কল্পেম, মক্ুক গে ছাই, দিই বেধে। 

গ্রীমাশবিভ্রাট 

আছি, এমন ময় আমাদের আবাগের বেটী 
মোছাগ কেরে আমার কাছে চুল বাধতে এলেন। 

চুল ত 
নয়, শে!ণের রাশ,-সাঁত হ'ত লহ্বা,_-সেগুলো, 
আঁচড়ে মাচড়ে হাতে বে জড়িয়েছি, ওদিকে 
'ড়ীগুলো গুকুচ্ছিল, তা হাঁড়হাবাতে কাক না 
এপসে- পোড়া কাক মরে না, চুলোয় যায় নী, 

লোয় যায় না, যষ নেয় না,কাকের বাড়ী জোড়া 
এড়া মরে না, ছাতিম-তলার ঘাটে যায় না !- 
কান্ বিধাতা কাক ছিষ্টি করেছে, দেখতে পাই ত 
ঝটিয়ে বিষ ঝেড়ে দি। 

বিদ্ভা। ও ট'দমাধি, দেখা পাৰে না, দেখ 
পাবে না, দেখ! পাবে না! ভোমাকে, মামীকে 
আ!র মাঝের পাঁড়ার ইচ্ছে-মাসীকে শষ্টি কোরেই 
বিধাতা-পুরুব মারা পড়েছেন! এই আমদের যা 
দখছো, এ তার কাঁঠিকরের হাতে গড়া, তিনি 
ভার লাই। 

তারা। বলি বিস্কে। তুই থাম্ব কি! তাঁগপর 
তান পর দিদি, বৌটায় কি হল? 

টাদ হই), অই বৌ আবার কথাই ছে 
ধ্লছি। তা সেই কাক যুখপোঁড়াকে তাড়িরে 
দিতে উঠেছ। তা যোন্ বল ভাই, তাড়াতাড়ি কি 
অত মনে থাকে, চুলোর চুপ গোছাটা হাঁতে 
জড়ানই ছিল, ছুটে যেতে টানের চোটে হতভাগুর 
মুখটো বুঝ ছাদের উপর থুবড়ে গেছে, অই ত 
মুখের গ্রিরি, পোড়া লোকে যেকি দেখে ও মুখের 

দুখ]াত করে, তা ত বুঝতে পারি নি হ্যা, ভা ধিদি, 
একটু রক্ত পড়েছে কি না পড়েছে, হছতভাগার 
মেয়ের জআমলি বাপের সন্নিপান্ত হস্ল। ভেকের 
ওলাউঠো হ'ল! ছু" চোখের ঝারানী দেখে কে! 

বিদ্য/ | এযা! এমন বজ্জতি বে, হ্যা চাদ 
মাসি, তুমি দয়া কোরে মু*্টো থুবড়ে দিতে, অমনি 

ধ[নিকটে রক্ত পড়লো, ফ!কি দিয়ে “ঠাট ছুখান! 
রাঙ্গা হ'ল, তবু তোমার একটু পায়ের ধুলো চেটে 
খেলে নাগা? কাদতে বসলো? শুনেছিলেম, 

তোমার শাশুড়ী তোমাকে একবার একখান! 
পোড়া কাঠের চেলার বাড়ি মেরেছিল। তা হু) 
মাসি, তুমি সে সমক্ক কি করেোছলে? হাঃ হাঃ 
কোরে হেধেছিলে? না ঘুরে ঘুরে খ্যাম্টা 
নেচেছিলে ? 

ট.দ| কি করেছিলেন! থাকৃতিস্ 
দেখতে পেতিস্-খ্যম্টা নাচবো? 
খ্যামটাওয়ালীর বৌ হয়েছিস্, তোর! 

» মু. ৫ 

যদ্দি 
তোরা 
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নাচিস্,। আমি সেই পোঁড়া কাঠ কেড়ে নিয়ে 
মাগীর মুখের ভিতর দিয়েছিলেম,- যেমনকে 
তেমনি! ভাড়ে নাড়ে আ[লিয়েছে, তারা দিদি, 
ছাড়ে শাড়ে জলিয়েছে-যত দিন বেঁচে ছিল, 
একটি দিনের তরেও আমায় চসাগাস্তি পেতে দেয় 
নি! এমন বৌ কাটুকী শাশ্ডড়ী বোন কখন 
দেখিনি! আমি মিন্সের ঘরে টুকলে মাগির যেন 
বুকে ঢেঁকি পড়তো । আমাদের এই স্ব ঠাকরুণ্রা 
তেমনি শাড়ীর হাতে পড়তেন, তবে একবার 

মর্লাটা টের পেতেন1 আমরা না কি নিতাত্ত 
তালমানুষ, পোড়া যুখে পাত চড়ে কথা বেবোয় 
না, আমরা না কি মারতে আনি নি, তাই 
তালখাকীর বেটীরা তরে যাচ্ছেন! মুখে 
আগুন,-. মুখে আগুন, মরে না, ভ'তাঁর-খাকীদের 
যম নেয় না। আমি আবার ছেলের বে দিয়ে 
আনি। 

বিদ্যা । না,ও কথাটি কাঁরুর হল্বাঁর যে! 
নাই। গাল।গালিটি কাকে বলে, ৩ আমার 
ট'দমাসা জানে না! আশীর্ক ৭ বহু কথ। কন লা?! 

টদ। ইচ্ছে ত আশীর্বাদ করি, 1 সর্ধানাশীরা 
ভাঙ্গ কথা ব্লক দেয় কৈ? জার এক দিন 
করেছে কি বোন্- পুজোর জ্ময় ওর বাপ মিন্ষে 
একথানা ঢাকাই দিয়েছিলো, তা মনে করেছিপেম, 
আমার মেজ মেয়ে নন্দী এই চত্বর মাসে 
সাধ খাবে, লেই সময় তাঁকে সেইখানা পাঠিয়ে 
দেখ। তা বলা নাই, কওয়া চাই, পে দিন 
বিকালে কি না সেইখান বার কারে পতেছে! 
টকা পরে বাহার দেওয়া হয়েছে! ভাতার 
ত'লবাস্বে,-তিড়া ইবে! 

তাঁর | তা বল টা দিদি বল,৮এ সব দেখে 

শুনে কি পোড়া সংসারে এক দণ্ড তিটুতে ইচ্ছা 
করে? সর্বনাশীর বাপ এবার যেপোষড়ার তন 
করেছে, দেখতিগ যন্ধ তো আবাক্ হতিস্। 

উদ । পোবড়ার তত্ব এক্েচে নাকি? কে 

তার! দিদি, আমি ত কিছু আশি পি। 
তাঁরা । কোথেকে আন্বি? সেকিজাশাবার? 

সবে প চখানি লাগগা গুড় দিয়েছে, তা কার মুখে 
দেব? অই ভাড়ার ঘরের কোণে বুঝ মনি পঃড়ে 
আছে, আমি চক্ষেও দেখি নি। 

বিদ্ঞা। ও মা, ছি ছি ছি! এই পোবড়ার তে 
সবে পাচখানি নাগরী গুড়! আমি শুনোছ, 
কল্ুকেতার কোন্ দেয়ের বাপ একবার জামাইবাড়া 
পোষড়ার তন্বী করেছিল) তা ও নাঁগরী ফাগরী 



নয়, একেবারে দশবারটা খেজুরগাছ তুলে পাঠিয়ে 
দিয়েছিল, সবগুলোর গল! ধ'রে এক একটা জ্যান্ত 
(শিউলি ঝুল্ছল। 

তারা। বিচ্যে বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে এধাঁর এত 
বাচালপনা শিখে এসেছি ? 

বিচে! মাইরি মাসী মাইরি! এরা চোখে 
দেখে এসেছে, বল্কেতায কোন্ বড় মান্ষের বাঁতীর 
গিশ্লী গাক্জে হলুদের তন্তে জলের জাল] উন্থানের কাঠ 
পর্যযস্ত দিয়েছিল; আর তার বৌ প্রসব হ'লে খেটেরা 
পুজোর তৃতের শঙ্জে হোটেলের বিশ্বুট, এক লোঁতল 
পোর্ট মদ, আর বিধাতা পুরুষের তামাক খাবার জন্ঠ 
একটি রূপে -বাধান ছকে দিয়েছিল | 

তারা । ভা ঞজাশ্র্য কিহবে | এখন কতক 

নূতন হয়েছে, আমাদের এ মুখখপোড় কুটুমরা কিসে 
সব আনে? দেখ না, বি-ছাঁমাইকে কি উপকো- 
উপরি তিন বছর শাগই [দতে হয়? কোথাকার 

পুরোন স্ুয়োণ ছিপ বুঝি, হলুধ [দরে ঘরে চুবিয়ে 
দিয়েছে । হ্যা ভুখপোড়ারা, চুলোর শাল নিয়ে 
কি আমি ধুয়ো দেব? কেন? ভাল ভাল কত 
বিপিতা গজের জিনিস উঠেছে, তাও একখ'না 
ষেটেশি ? দিলে অর্কনাশ হায় যেত--বাডীতে 

আাওন লাগে £ 

বিদ্যা | হ), অমন ভাঙ্প ভাল রেফার, 
ছিট, এ লব থাকতে শালের পোড়া ছা! 

টাদ। ও দিদ 1! তোমার ত তত্ব করেছে, 
আম এমন ভোষেক চুবড়ী ধুয়ে ঘর এসেছিলে 
যে. একথা যুলে হাবাত। মিন্ষে বুঝি কোথায় 
পোড়! চকগী বরুতে॥ ভা চুলায় গিয়েছে, গার 
ভার ছোট ভাষইটে, এই ছুঁড়ীর কাকা,-গেল 
কাত্তিক খাদে জরবিকাঁরে যরে!ছ, ভা এবার আর 
ভাকানে মিন্যে তত্ব করৃতত কড়ি জুটুলো না। 
মাগী নাকে কেঁদে বলে পাঠিয়েছেন থে, এবার 
বেয়াদকে জমায় মাপ কর্ডে বলো। মাপ ঝরুবো 
এখন ভাল কোরে, আনুক না নেকে নিতে! 

হাঁতিন্ভলার ঘাটে চিতে কেটে সর্বনাশ বেটার 
মাপ বরুতবা। 

বিদ্তা। এক আকেপ! কি আকেছ ! 
মাগীর দেওর মল বঙে তত্ব কল্পে নাগা? দেওর 
গেলে অমল কত দেওর হবে, গত ভ আর ভবে 

লা! 

ভ17া1 

আবাগীর বেট 
কোরে দিলে 

ফরাসী 

ভামরুক! তত মত্ত চুলায় যংক্) 
, ভা, আমার অমন বেটা পর 
। ছেলে আমার রাজিরে পণড়ে 

আলতো, আর অই চাঁল্তাতল। থেকে মা মা ব'লে 
চেচাতে আঃন্ত করুভো 7 এক ঘণ্ট: ধ'রে রূপকথা 
বল্পে তবে ঘুধুভো ; এখন কি না, সেই বেটা আমার 
শনিবারে শশিবারে কলকেতা থেকে বাড়ী আপে, 

আর আঁমার সঙ্গে ছু দশটা কথা কইতে না কইতেই 
বেটা খবে গে সেধো য় 

(গত) 

ছাড়ে নাড়ে অলে মলুম, 
নৌ এলে “বান ঘরে। 
আমুন বেটা পর করাপে 

খেটী এমনি গণ ধরে ॥ 
ছিল ছেলে কত ভাল, জানতো লা পে মা বই, 

তারে কানে ধাবে ওঠাক্ বায়, 
এমনি বেটা মিগৃজজউ, 

গুকয়ে লুকিয়ে কত কি লো 
[কনে আনে বেটাঃ ভবে। 

তারা ও টা । ও বোন্ চ্ঘনেরই কপাল মান 
দিয়ে বেটা বয়ে গেল মান, 
প)ন্পেশিয়ে চকদ অবে, 
আব,গুরে বসতে ধলে শবে ॥ 

চদ। এ পোঁমবাডে যে ছেলে তোমার 
কল্যকভাক্জ গেল না? 

ভারা । তোড়া কোম্পাণ]র ক চোট হবে 
শুনছি, তাই নিয়ে থেট কোতে মেতে আছেন। 

টাদ। ভা লয় দির, তা পয় অইবৌক্টোবাই 
মস্ত দিয়ে আটকে বেখেছে আমা খেটাকেও 
আফিপ কাঁধাই কিছ £ ভাউনারা কি কম! 
ওদের ম। আবাগুরা কাছের ভ।কিলী। ভাবের 
বাঁছে থেকে লব নম্র শি এশেছে 1! আমার 

(ট।র চুলে ভেভর একট! ম দুপা লুকোন আছে 
দেখেছি, জার কানিখ্য? 1 ছিঞ্জতড়শ্যালের 

এক্ত আছে! 

ভারা | 6 বোন ঢ। 

ভবে 

বার হয় ত গিনীপনা 

কোরে আমি না যেতে যেতেই ঘরে সন্ধে) দিয়ে 
বপে থাকৃবে। মরে লশমযে দাঁশমরে না! 

টদ্দ| চুলোয় যায় না-যায় নাভযায় না, 

বাঁশীথড়া হর না--হুয় ন' হয় নাঁ! 
1 জতয়ের প্রস্থান । 

বিচ্চা। সর্বনাশ ! ছুর্গা রক্ষা করেছেন যে, 
মামীর মতন শাশুড়ীর হাতে পড়িনি। টা মাও 
ফেলা যান না)-_্গাচ্ছা, এরাও ত এককালে বৌ 
ছিল,--আপনার মন দিয়ে পরের ঘন বোঝে না? 
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না, চুল পাকলে বয়েলসকাঁলের কথা সব ভুলে যায়? 
অন্নপূর্ণা শাগুড়ী আমার--সাধে কি তর পাদ কজজ 
খাই | 

| গ্রস্থান। 

চূর্ণ দৃশ্য 

তীাৰুর সম্মুখ 

ইংরাঞ্জ পোিটিক্যাল্ মাষ্টার, 

গুরুযছাশয় ও ছহারুগণ। 

গুরু। ডেকে ডেকে নাম্ভা লাখ; কে 
ডেকে নাম্তা শ্যাখ 1. 

ক একেকে এক, আগে তে 

দ্ুছটেকে ছুই, ষাঠে পাই 
এই ল্যাখ) তভিমেঞে 

টের যোগাড় দেখ, 
ঙাবে ছু ছ। 

ভিন, . ভোটার দেখবে 
চিনি এ কদিন । 
ইলেরী হলেই 

লশগার পাবু। 

বছর ভিন নাক 

ডাকিয়ে বা । 

কথা কইলে 
বেশী ধনগ্ায় ! 

(তার পর) চেবেছে চান, 

( এইবার ) পাঁচেক পচ, 

( ল)।ধ চ্যাথ ) ছজজেতকে ছয়, 

(তোমার গে) লাজেছে সৃতি, 

কাকু তুল্পে চলে হত! 
(ঠেকে লাখ) আটেতক আট, 

বোঁকা ছ'লে দিনরাতিম ছাট! 
(ভুজিসুনে ) নয়েকে নক, 

ত!তে খিছুনী খাবার, ভয়। 
একে শুনি দশ দশকে দশ। 

 খেয়ান! ছেজে আপন গণ্ডা কসু। 
লেলামে শরুকারের পো দশ | 

পত)। আমু আপনার] লিখি, এগসকে এগার, 
পায়ে ধ% আন ভোট কাঁড়। 

গুরু | 
আচ্ছা আচ্ছা থাক, এখন পাত্াড়ী দে দেখে, 

দুটো জ্ঞানের কথা নে শিখে ॥ 
এ পোলিটিক্য।ল বিষ্ঠে নয়কে! বড় সোজা, 
কড়ায় গণ্ভায় চলে নাকে। দিতে হয় গৌজা। 

* এই শাম্তার প্রত্যেক চরণ প্রথমে গুরুমহাশয় 
পরে ছাত্রের সমন্থরে বলিবে। 

কর ০ ৯৯০৭৭ ১০ পান 

ও) 

. উপেন।  গুরুমশায়। চাণকা-শ্নোেক ব'লে 
দিন না। 

গুরু । চাণক্য-শ্লেক (শখবি।? ভা সে বিজ্বা। 

৭ চুড়ান্ত-দিতে পারুধো; ভোর আনিস ত 
মি পশ্চিমে টোলের পাণ্তি করতেম। আন্ফা 

তেনে, "গাট। জুই তিন আক শিখে সখ, কা 
হলেই চবে, ওরির ভিতর সব জাছে;, 

নিয়) বলে দন না গুরুমশই। 

গুরু 14 
প।ছেব্ধ বাজাভীঞ্চ নৈব তুল। কদাচন| 
সাছেব দাত থপ্পও, বাঙালী ভর্ষে খাদতি 
শ্বেভ-চর্-ব্ধু সাহেব ঙ্ছতে শর্ববিপতদে। 

কষ্ণচর্ধাবৃন্ত প্রা কটাস্তি ০ পদে পদে॥ 
পর্বতে রাঞ্ততে গোরা, পীড়ভং পুষ্প শোর 
ডেলাভ্রাণে বন্ধিপ্তং বস, আয়ুন্ন পা 6 খখঠুন ] 
নেপাল! বারদালা কোরে 

গুরুমছাশয়। 

গুরু 1-- 
সাছেবেরা আমাদের তল্গা নে হকু। 

শের থাগুড দাতা বাজালী খ'ক | 
শ্বেত চরে সােব্রে স্দোষ কাঁটে। 
কাল-টাম-ঢ!কা গীলা পদে পদে ফাটে। 
িরি-বালে পুষ্প বালে সাছেবের যক্ষা । 
শি ল ড়ঙ্গাস্রাণে ব্জ স্বাস্থ রা | 

মানে ঝলে দিন 

শনূলি -ভাবাটা গণিধান কল্প? 
সকলে । কণেছি গুরুমশ্াই । 
সভায। আমার ঠ!কুদার্াও ওই কথা ব্লুতেন 

গুরুমশাই, আর বল্তেন,গেতারে  পুপ্চিলে 
কাল! ধন-মন পায় ।? 

গুরু! বটে, বটে, বলুতো ? ভা বেশ। ষৃত 

বিছু পড়বি, বাঞজশীতি লিখনি স্বাধীন হবি, 
ঠ'কুরদাদার এ বাজশীতিটুঝু কখন ভূজিষ্নি বাবা। 
এ বিছ্যাটি ঠেকে শেখা বাবা! ধরার মনে রেখো 
যে, কলিঘুগে গৌরাদই দেবতা. কৃষ্ণক1স্ত যতই 
বড় হউন, তিনি উপাক মাত্র। ও ছোট ব্ড 
নাই, জাছোবের মহেশুর থেকে মাকাল পর্য্যন্ত আর 
দুর্গা থেকে বননিতি পর্যন্ত সব বড় ঠাকুর) বরও 
দিতে পারেন, শাপ দিয়ে ভশ্মও করতে পারেন; 
আবার শীঢু ঠাকুরের শপট!ই কিছু বেশী জাগ্রভ। 

পর্ডিত হও, স্লাধীন হু, হাকিম ইও, যা কর ছোট 
বড় ফোন ঠাকুরটিকে অন্ত কার না?) বেশ কোরে 
পুজা কর। 



১৪ . জম্বত গ্রস্থাবলী 

উপেন। কেমন কোরে পুজো! করুবো গুরু 
মশাই, শিখিয়ে দিন ন]। 

পোলি-মাষ্টার । 1[6]] 06100 10 15217701115 
01 101০ 9186০-50]101815, 10 1৩ 110117178160 
1)3০701৮, 07056 0£11]51)] ৪16 53186 11) 
1015 01181)1-041201110100] /[1)50107, 

গুরু | স্াছেব মাষ্টার মশাই বললেন যে, দেখ, 
উপেন। ও বুঝ তে পেরেছি গুরুমশাই, আমরা 

ত ইংরাজি আনি। 
গুরু । কেরে ও? 
নেপাল। গুরুমশাই, উপেন। 
গুরু। বটে রে উপেন1? ধরে নিয়ে আয় 

এই দিকে, যল্দো, ঝুলে কি কচ্ছপ? ধরে নে 
আয় উপনেকে; (যু বর্তৃক উপেনকে ধৃত 
করিস্া আনয়ন ) বড় যে ব্ল্ছস্ বুঝতে পেরেছি? 
বেতগাছটা কোথা রে? 

উপেন। আর করুবো না গুরুমশ]ই, এইবারটা 
মাপ কর। এবার থেকে জাম খুব বোকান্তাকা হব, 
ষা শিখেছি, সব তুলে যাব। 

গুরু। যাঁ করেছিস্, তার কি? হাত পাত 
বলছি ।-_-( বেদ্রোঘাত ) 

উপেন। (ক্রন্দন) ত্্যা--আ্যা-আ্যা! মা 
সরশ্বতী দর হয়েযা! তোর অচ্েই ত আমি মার 
খেয়ে মলেম ! 

গুরু | নেশঙ্গা--বল দেখি উপনে কেন মার 
খেলে? 

নেপাল। তা বুঝি জাঁনিনে গুরুমশাই? ও 
যে বিদ্ধে ছরকুটেছিঙ্গ-- এটা যে পাঠশাল, অ:মরা 
যে পলিটিকের কচিখোক", হাতছড়ি খেয়ে শিখতে 
এসেছি, এখানে কি কিস্তে ছড়াতে আছে? 

গুরু। বেশ নে চাণক্য-শ্লোক শুনছিলি 
শো ন--- 

ব্যাত্রবৎ গোরা লোকেধু, আত্মর্জাতিযু তৃণবু। 
পত্বীবৎ আত্মকাধ্যেযু, যঃ শশ্ততি স পর্ডিতঃ॥ 

এর মানে" হচ্ছ 

ব্যাপ্ত প্রায় দেখে গোরা দূর হ'তে নমে। 
তৃণ যেন নি আাতি পদতলে দমে। 
পত্রী প্রায় নিঅকার্ষ্যে যত্বে কোলে টানে। 
পভ বলিয়ে তারে সকলে বাখানে॥ 
বিজ্ঞয়। এট আরাম খুব শিখেছি গুরুমশাই, 

উপনে আমার লঙ্গে পারে না। 
উপেন। বিজয় মিছে কথা কচ্ছে গুরুমশাই, 

আমি ওর পরে জন্মেছি, তবু কত এগিয়ে গিয়েছি 

গুরু । আচ্ছ', আচ্ছা, বেশ; তোরা সকলেই 
ভাল, আর একটা শ্লোক লিখে রাখ, আজকে এই 
পর্যন্ত | 

স্বভাব যাদৃশী যন্ত ন হাতি কদাচন। 
অঙগারং শততোৌতেন মলিনত্বং ন মু্চতি ॥ 

এট। বেশ সাদা কথায় বুঝিয়ে দিঃ যার যেষন 
স্বভাব তার তা কখন শোধরাবে না); যেমন 
কয়লাকে একশবার ধুঙেও তার রং বদলায় না। 
তাই বলছি বাপু এটি বেশ কোরে যনে রেখ, 
তোমাদের যার যা স্বভাব, মলেও যাবে না; 
মতরাং বেলকুল শোধরাঁতে চেষ্ট। কর না-কর 
শা--কর না। 

নেপাল। হ্যা গুরুমশাই, ঠিক বলেছ মশাই | 
আমার বাড়ীতে আমাক ঢের রগড়েছিল, তা দুয়ের 
এক দিকও পরিষ্ার হল না। এ: দেখুন, উপরের 
রং যেমন আছে, ভেতরের রংও কেমনি। 

গুরু। আচ্ছা, খবরদার, বাড়ীতে বলিস্, 
চাণক্য পণ্ডিতের মানা, বারদিগর না তোরে আর 
রগড়ায় ঃ তুই শোধরাবিনি, শোধরাবিনি, মলেও 
শোধরাবিনি, 1 হালে শাসক মিথ) হবে। 

পহ মাত! বি টেআাছ 1৬185185, 1] 2] 
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০০81৮ আপ খাড়া হোকে দেখিয়ে, ম্যায় থোরা 
লেলেন্দ শিধপাওয়ে; আগর মেরা তুল ভ্রান্তি, 
গল্তি ফলৃতি হোয়ে, আপ দত্বর মাফিক করেকট 
কর্ দিজ্য়ে। 
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পঃ মাঃ। 

1012115 
গুরু । ওছে ছোকরা বাবুর, সব শুনলে ত, 

বুঝলে ত1? | 

511, ৪1], 0001) ৮৮167 (1০ 



সে 
শটিাছটি 
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উপেন। গুরুমশই, আজ্ঞা করেন ত বুঝেছি, 
আর বুঝলে যদি বিতিক়্ে দেন ত বুঝিনি। 

গুরু । হা ছা ঠিক বলেছ। কি জান, এই 

পোপিটিক্যাল বিগ্ভার মধ্যে সের! বিদ্তা হচ্ছে 
সেলাম) তেল মাখান এক রকম বিদ্যা আছে বটে, 
ত! সে যখন কলেঞে যাবে) পাঠশালের পক্ষে সেট। 
একটু শক্ত। তা যাক, সেলাঁমটা ভাল কোরে 
শিখতে হবে) সব পারবন্দি হয়ে দাড়াও দেখি। 

বিঅয়। আজ্জে গুরুমশাই, হুজুউকে বলুন ষে, 
ও বিস্তাটা আমার বাড়ীতে কতক কতক শেখা 
আছে, যুন্সেফ-কোঁটে উকিলী কর্বার পচ্থ আছি 
প্রাইভেট ভি করেছিলুম । 

সকলে আমরা বুঝি জানি ন? 
গুরু । আচ্ছা! আচ্ছা, বোঝ যাবে। 

শন, সেলাম চাঁপরাসী। 
আ]াটেন- 

লকলে। (বিবিধ প্রকার সেলাম করিয়া) 
গুরু॥শাই, হল ন!। 

নেপাপ। গুরুমশায়। লেলাম-চাপরীসী কিঃ 
বুঝিয়ে দিন। 

গুরু। কি জাঁন, যেমন আগে ঢুপ্ড গপেশের 
পূৃর্ধা ছিরে তার পর বিশ্বেশ্বর অর্পণ পুর্ধা করৃতে 
যেতে হয়, তেমনি আগে দরজায় চাঁপরাসী 
সাঞ্থেবকে সেলাম কোরে ভবে হুভুরকে সেলাম 

করতে যেতে পায়। 
সত্য। উঃ! শান্ধরের কি মহ্িম!! 
গুরু | পেলাম চাপরালীর আবার নম্বর এক 

দুই তিন, এই রকম আছে /-কমিশনার, ম]াজি- 
ট্রে, জয়েন্টের সার চাপরাঁপীর আলাদা আলাদা 
সেলাম, তোমাদের এই ইংরেজী গুলে গিয়ে কোন 
কোন ছোকরা বাবু, একটা হাত ঘুষি পাকিয়ে তুলে, 
ঘাড়টা গিরগিটির মতন নেড়ে মেলাম কর্তে 
শিখেছেন? সে সেলামট! নিতান্ত শান্ত্রবিরুদ্ধ, তাতে 
যে করে, ভার কুন্তীপাক হুয়। 

নেপ1। গুরুমশাই, নরকের কুন্তীপাক কি 
কতকটা আঙিপুরের ঘানিপাঁকের মতন ? 

গুরু হ্যা, দেখেছ ত? কিন্ত তা স্হা করুতে 
পেরে থাক ত এ আর সহাহবেনা। তার পর 

সেলাম ইরানী, সলাম মোগলাই, সেল!ম কাশ্মীগী, 
সেলাম গোঁলামী--এই রকম নানান সেলাম আছে, 
মাথা উচু রেখেও সেলাম আছে, সে মিলিটারী, 
আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে নয়। যেমন শুদ্রকে বেদ 
পড়তে নেই, তেমন বাঙ্গালীকেও ঘড় খাড়া সেলাম 
করুতে নেই। আমি বাবা, সব রকম সেলাম শিখে 

তবে গুরুমশাই হয়েছে! তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, 
এক দিনে হবে না, ক্রমে শিখবে। 

বিঅয়। আজে, আমার খুব মুখস্থ হয়, আপনি 
বলে দিন না, দেঁখধেন আমি ফুল নম্বর 
পাব। 

গুক। মোটাযুটি একটা ছিসেৰ বুঝে রাখ; 
এ দিকৃকারি সব সেলামষ্ট একেবারে ক্ূপাল থেকে 
কোমর অবধি নামবে, তার পর কোন্টায় বা এক 
হাত, কোন্টাতে দুহাত নামান আছে, হাত বরাবর 
ঠেকবে কপালে। প্র কপালে ঠেকাঁনর উপরই 
কপাল ফেরার মারপ)5, কিন্ত দেখে! বাবা ! 

বপাল ফেরাতে গিয়ে যেন ভেঙ্গে ফে্গ না! এই 

ওয়েন্ট সাহেবের চাপরাসীর কাছে মাথ! নোয়াবে 
নয় ইঞ্চি, শর হাত কপাল থকে থাকবে এগার 

ইঞ্চি নীচে । তার পর খোদের চাপরাঁসীর বেলা 
তার চেয়ে তিন ইঞ্চি, কমিশনের বেল| নয় ইঞ্চি, 
এই রকম বাড়তে বাড়তে ঢল্বে। আবার 
অক্েল থাকলে ঘুদ্গিয়ে ফিগিয়ে এর সেলাম ওকে 

দিতে হয়, সেট। নিজের গর বুঝে । শেষ এদি- 

কার শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সেলাম গোলামী শেখা, 

তথন একেবারে অভ্ুনের গাণীবের মতন হ্ুয়ে 
পড়বে, আর ছু'হাতের দশ নথে মেদিশী বিদারণ 
কোরে মাটী তুলে কপালে সাবার দেবে। এইবার 
এস, দেথি সব আমি যেমন যেমন ব'লে যাঁই 
তেবদি তেমনি করুতে থাক। সেলাম চাঁপরাসী 

- চাপ্রামী জয়েন্ট? চীপগাশী খোদ ঃ-চাপরাসী 

কাঁমশণর )খেল।ম ইরাণী।--সেলাম মে!গলাই-- 

সেলাম কাশ্টীটা) এইবার সেলাম গোলামী। 

ছ্রাক্রগণ। কেমুন গুরুমশাই হচ্ছে, ত-- পাচ্ছি 

পে? 
গুরু | বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, ভোমরা খুব 

বাছাছুর ছেলে, এক এক ভন সরস্বতীর বরপুত্র 

দেখ্ছি। 
পতমাহ170155 815 0010 ৬21 আ€11, 

গুরু | ৩৪ 27 [0.৫ (শ্বগত) এরা প্রথম 

দিনই যে রকম দেখালে, ভাবছি, আমার অন্ন না 

যায়! দেখছি ত এরা দু'দিন বাদে নিজেরাই এক 
এক জন গুরুমশ।ই হয়ে দী।ড়াবে। 
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গুরু। সাব বড় সন্থ্ট হয়েছেন, গুন্ছো 
ত? 
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৯1৮1) ওছে লাঞেব যাচ্ছেন, সেলাম কর, 
গেলাম কর। 

| ম্যাজিছ্টেটের প্রান, পশ্চ1ৎ পশ্চাৎ গুরুমহাশয়ের 
প্রস্থান ও চান্রগণ কর্তৃক সেলাম । 

বিজয়! দেখলে সতাদা, মার হুজুর আমার 
দিকেই চেয়ে চেয়ে হাসলেন। 

সতা। বিজয়, তুমি অমন আত্ম সারাগে কেন 
ব্ল দেখি? তোমার দিকে চাইলেন, ন। আমার 
দিকে চেয়ে হাসলেন? 

উপেন। খলি হ্যাগা, আপনার গুমরেই মত্ত 
আছ, একটু আহুল নেড়ে যে আমার জেঙামটা 
ফিরিয়ে দিয়েছিজেন, তা দেখ্ছে কি? 

নেপাল। যেই যা তাঁব, হুজুর আগ্ড আখ! যে 
মাটি দিয়েছেন, তা তোমাদের কারুর বরাতে হয় 
শি। যখন সেলামের সময় পাইচারী কোরে 
দেখছিলেন, তখন কি কেউ একটু নধর করেছিলে ? 
আমি যখন সেলাম গেলামী করি, তখন ভজ্জুর 
অমাঁন একটু ইসেরায় ভানপায়ের বুটের আগাটি 
আমার দাড়ীতে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। দেখো, 
বেধে যদি হেথা হয়, আগেই আমি অনারারী 
ম্যাজ্জিষ্রেট হছব। 

ব্য়। তা, বেশ কর, হয়ো, কিন্তু হাঁজার 
টাকা দিলেও তোমার কোর্টে আমি গ্রীড কর্তে 
দাড়াব ন!) পাঁঠার সামনে আাব!র পাঠা হাড়ক্ষাঠে 
ফেলবো কি বাবা। 

শত্য। তোমরা পাঠা ফেলা-ফোলি কর, আমি 
যাই, একবার ষতগুলো পারি হাবুলের আন্ট ভোট 
যোগ!ড় দেখি। 

বিজয়। বটে, আমরা যাব না? বাড়া বাড়ী 
আমর ঘুরতে হবে। | 

সকলে। আমরাও ত ভোট আরাক্জে ষাচি। 

[ সকলের প্রস্থান। 

পঞ্চম দুশ্খা 
ছায়ার দিক্রোছিয়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান । 

হায়? সন্ত, ধারা ও লখীগণ। 
সস্তোষ। ঠাকুরঝি, ভাঁক্সিনিকে! ভাই, 

বল কোরে কাজ কামাই, 
কেমন কোরে আস্বে ঠাকুর জামাই? 
একটিবার পেলে ছটা, 
আস্বে দোখ চুটোচুটি, 
ধোরে তো চরণ ছুটি ভ!গবে নয়ন. জলে। 
ছুটবে বন)! ঠাকুর-কন্তা তোমার অগতরঙর মলে। 

ছানা! | জআ্বামাও ভায়ের বধ ধশী, 
মুখখানি নয় মধু খনি, 
দামে সন্তোষ, কাজে সন্তোষ, তুষতে জান মন, 
নইলে ভাই আমার কি প।গপ হয়ে 

প্রাণ দিয়েছে পণ। 
দিদি আমার মিছে [ও ন। আশা, 
এবার আমার হারকভেরই পাশা, 
ছায়ার এাণের ছায়া রুবে কি স্ট 

উঠবে কি পো! কবি | 
থ!কৃতে জীবন আমা নয়ন দেখবে কি সে ইবি 
তিশি চ1কদী বরুন সুখে থাকুন, 

আন্বন টাকাকড়ি, 
আমা শেষের দশায় কিছু না হয় 

আছে কলসীদড়ী। 
ধারা ।--- 

ঠাকুরঝি! বিরছ এমনি বটে, 
এখনি বটে, এমনি বটে লো | 

প্রেমে ফুলখাগানে, রাতঞ্জাগানে 
রর কাটা নটে লো। 

(মনে আছে) পটে পটে আমায় গেটে 
ধরে লা সেবার, 

দিয়ে ধাধা তামার দ!দ। কাশী যা যেবার 1 
কোরে ছাপ ফাস, হা-হুতাশ, 
আমি কাটাই তিনটি মাস) 
( দিদি) তুমি তখন শ্বশুরবাড়ী, 
তাই, আমায় ধরৃতে হ'লে ইড়ি, 
পোড়া মন এমন সখি থাকত সদ: ভুলে, 
তাজা মাছ দিতে ঝোলে, দিতেম যুখে তুলে। 
এমনি ফুলে উঠেছিলেম ভেবে ভেবে ভেবে, 
যেখান দিয়ে যেতেম চ”লে যাটা যেত নেবে, 
মনে পড়ে কি? সেও সখি এমনি শীতের দিনে, 
রুচতো নাকো মুখে কিছু ফুপকপিটি বিনে ? 
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গ্রাম্-বিজাট চল ১৭ 
বড় জোর চলতো দিদি চারটি কলাইশুটি। তাও যদি থাকৃতো সঙ্গে পার্শে কি সরলপুটি | 
গাছ থেকে ঘড় ভরা নাম্তা খেজুররপ, 
ঘটা কোরে চুমুক দিতে পড় তে। বেয়ে কস, পের ছুঃখে একটি দিন গড়ি পিঠে পুপি, 
ঝর ঝরু কোরে কিদেছি হোন 

যথন শেষট] যু'খ তুলি। 
পথ দেখতে কোথা থেক খোরা হণ থাপ, 
এক পোণ ছাড়া আয় একট1 থেকেছে 

কোন্ শালী! 

আলুগ। খপ করতে গিয়ে হত 
ভি্োরিয়া লই 1 

চাগ বুজে, নাক কৌদছে, 
বেছে সাকারাত, 

মাইরি বলি মাথা খাই, ফিরিনাকো কাঁৎ। 
মেঃ সে এমন আড় গিয়েছিল বেড়ে, 
একবার এসে ধল্লে পরে দিত নাকো ছেড়ে। 

“য়! তুমি ষাবলঙাব্জ বা 
আমি রাখবো লাকা গ্রঃণ 
পু দেছ হ'লে ডাই, পাই পঙ্গিহাণ | 
আমি করুবো কি] করুণা কি! ববুবো কি 
ষ থকে কপালে, পাশ আফিং কিন্ছি। 

ধু 
ও কথা দুখে আনতে আছে কি? 
বজি এতই এতই যদি লো! 
কেন রাংপিনকো পরেন বাধে নিরবধি লো 1 
তুমি অদূর কেরে রাখছে ধারে লাধি। 

ক্লেযার, 
পণ তো ফেলে “গছে তোমার হা ছেস্ 

আদ আটকা থ কৃতো কায়। 
জই তম? ছুটি গায় | 
অই টুটকী-খোভা অংলুত্ত-আভ। 

নলোলোভ। পায়! 
এগ্িমের লতা, কও না! কথা, কেন ঠেল্'ঙগ 

পোনা পায়। 
হায় ৮-বৌ, কথা এলেছিল বুকে, 

[কন্ত ফুইলে! নাকো মুখে। 
যখন সেই শেষ শিশির শেষে, 
সঃম কল্প লো মানা 
নয়ণ-জলে তেলে, 
বিদায় পিয়ে জে যায়--যাম়-ায় | 
শরম করা *ল্তে দিলে না] 

বন্দি, বলি, বলি) বলিল চাল না | 
টো রন বহর ররর ৮ চোখে জল ভথনে উঠ ফুট দিলে না। 

ধাপা। তোমাদের ক মিন্মিনে গেম 
বুঝ পারি না, 

আমি অত ছাঁক।পন!র ধার জো ধাঁরি ন। ৃ 
যখন যেত দিব না, তখন .দধস্পষ্ট করে 
আহা! মঞ্জাযারুদ ভিনি, 

কান থাকি কট পয়ে। 
প্রমিস পরে বলে, যাৰ দাত্জিপিং, 
যছু আমার খাপিক নেড়েছিজেন সিং) 
শুনেই 7খ অমর শিট পড়লো যেশ বাজ। 
খলেঘ মাইরি নাকি কোথায় তুমি যাখে ঈসন্ধাজ, 
বলেনা লা শা, যেতে হবে ছেড়ে দেও যাই, 
অ'টি গমের লেগে ম্ষিম রেগে 

পিছু চড়িয়ে ঠাই ঠই) 
যখন সেহাঁগে সই ধিছেয আমি গঢ় অলিগন, 
হাড় মড় ম় কেশে জায়ে বুঝলেন প্রাণধন। 
বিদেশে যাঁখাত নামছি আও অ.নৃলে নাকো। মুখে, 
াণেশে হতাশ কারে ভাস্ছি এখন জখে। 

সস্ত্েব। চকষন তর খেনটি আঁমার 
কণ্ঠ ডানে খেলা, 

তাইতে আছে গ্রাণপূত্ি পার কাছে ফেন্গা, 
শুভনগ্নে ভী অনার দিলে দৃটি ফামী) 
হাতে-কলমে গোঙাম ভিনি নামে ইনি দাসী 
মগ আছেন তগ্রা্তি হয়ে যেন জু, 
খেতে শুতে দ» দাত হভরতে রুজু) 
বাগঞ্জ বাটি »াইকে। কিছ মিঠে 'মঠে বুলি, 
শয়পবাণে বুগন গ্রাণে কাটা নয়ানজুলা। 
অঙ্খদিদর কাছে শেখ বট পত-্ধরা মন্তর, 

১০ ৪ - প “ প্রুসে নু স্পা: ৬ লা 2 ২ শা পা পা এ 6৮০ মূ 
অ'চলে লের্ব বধ পুগাইতে মন ভোও | 

ছায়া । বে আমি ভালবালি যাবে, 
ভনয়ে দা জাগে। 
অনা গলার ফেম-ছার, 
অ।স্বে কি জো জার » 
শা € ন্ ্ ব্ত্প্রল, 

অ.২% কত ঘুচ ৭ চোঁখের অল ? 
ছে শ্ব বিরের বাষা বাদল, 
ফুটিতে শারণ টাদ কুমুদ কমল । 

সত্তেয। [বিহু প ছলে কি ভাই প্রেমের 
| খাড়ে কদর, 

অনাতশা আছে তাহ শশী; এত আদর | 
'ঝরহ প্রেমে গুরু প্রাণে পড়ায় পাঠ, 
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ভেবে তোর রূপের ছটা, 

যনে মনে কতই ঘটা, কচ্ছে ঠাকুর-আমাই। 
এলে সুধিয়ে দেখিস্ ভাই! 

মনে মনে পরিয়ে মালা দিচ্ছে মুখে পান, 
মনে মনে চরণ ধারে ভাউল্ছ কত মান, 

যনে মনে মিশিকে গিকে কায়, 
সে অধর-্ধা চায়, 

পায় খায় আবার চাক মেটে নাকো ক্ষুধাঃ 
তুমিও কি মনে মনে দেও ন। অধর-নুধা ? 

যারা। ঠিক বলেছিস্ ঠিক বলেছিস্ 
বোন্ এই পায়ের ধুলো নে। 

ভাতার বটে রাণাঘ!টের ব্টকৃষ দে? 
বড় দিনে জড়োয়া কিন বাড়ী আসে যখন, 

ময়রাদের মাঁতঙিশী বিরছিণী মেতে উঠে তখন। 
আমাদের আটপৌরে পোয়ামী 

নিয়ে মচ্ছি মোট বসবে, 
তোমার ভাতার গেছে ধোপার বাড়ী 

আস্বে বালী হয়ে, 
নিত্যুই হার পল্লে গলায় হয় না বাহার বুকে, 
নিতুযই বা খাই তার তার লাগে নামুখে! 
রো রোজ মাথা ঘাষ এলিয়ে দিলে কেশ, 

থকে না চটক তার নাটক হয় শেষ। 
বিরছেতে ধার হয়ে ভাই থাক দিন স্কুই, 

বর্ষার জল শোধে ভাল যদি 
গুকিরে থাকে ভুই। 

আনার কথা মনে রাখিস্ দেখিস্ দেখে ভুই। 
এই বড়দিনে সোনা কিনে অ'স্বে বিনোদ গুই। 

ছায়া |--আঁছা। আহা! উহ উন! 
কেন শোনা।ল লো নাম! 

বুক কচ্ছে গুরু গুর দেখ, কপালেতে ঘাম! 

গুই আমার যুই ফুপ পুহশাক মাচ, 
বল্ কবে অস্বে লে, শুনে প্রাণ বাচে? 

গে হবে ভোট-পু্ছো ঘেটু-পুজোর আগে, 
রামী শ্য'মী সবার শ্বামী ফিচ্ছে অনুরাগে । 

এল না ভোট কুড়তে আমার নটবর, 
কৰে দেব ছির লুঠ আস্ৰে গ্রাণেশ্বর ? 

ধারা ।--ঠাকুরবি, আস্বে আস্বে আস্বে, 
তোমায় ভাগবাস্বেস্পবাস্বেস্পহাস্বে | 

ফেলে গেছে থুবতী, 

আন্বে কত হীরে মতি। 
ঠাকুরআামাই সয়না 
আনে, 51 দিলে গয়না, 

পতির আদর হয় না_-হয় নহয় না) 

নইলে সে এভ দিন রয় না--রয় নারয় না। 
আনুক ঘরে কর যত পাঁর বায়ন!। 

(গীত) 

ধারা, সন্তোষ ও লখীগণ।-- 
ঠাকুরঝি পাবি কত গঞ্ধনা--গয়না__-গল্পনা। 

পেলে গয়ন1, বিরহ ত রয় না-_রয় না--রয় না। 
আলো ক'রে দশদিক, 
গলায় খেলাবি চিক, 

ঠিক যেন হবি সাথ সোনা-কাঠি 
ময়না-- ময়ন1--ময়না ॥ 

কানে দেবে ইয়ারিং, 
ফ্যালানে নতুন থিং, 

যেন বাজু না পরাস্কে সেআগ্িলন 
চায় না-চায় না_চায় না॥ 

বুকে দিলে সাতনলী, 
ভালবাস! গল।গপি, 

না দিয়ে লধঙ্গকলি কথা যেন 
কয় না--কয় না-কয় না। 

প্রণয়ের উপহার, 
পরাবে লো সাতাছার, 

ন৷ দিয়ে পার যেণ শ্রীচরণ 
পায় ন-পাক্স নাস্পায় না॥ 

ভূমণ্ডল ক'রে অ!লো, 
চশ্ইার বে তালে, 

তবে তারে বেসো ভাঁল ঠারে মেরে! 
নয়না_-নয়ন। নয়ন] | 
দেবে লে মতির নখ, 

পাত হাত নাকে থত, 
তার আগে গ।য়ে হাত নাথ যেন 
দেয় না দেয় নায় না। 
গা-ভরা না হ'ঙে সখা প্রেম কভু 

হম নাহয় না-হয় না॥ 

চল ঘরে, পিখে দেও ছু ছব্রে, 

একটু প্রেম-মাখান মিঠে পত্র। 
মাথায় ঘষে মবাখিও একটু মগলা-ম[থা তেল, 
সৌরভের গোৌরবেতে পাগল হবে দেল | 
তাড়াতাড় চড়তে পারেন হাবড়া-মুখে! রেল। 
তোষার পতির গোট্ে বেয়ারিং পোষ্টে 

দিই চিঠিখান! ডাকে, 
তোমার কপাপ্ঃ আমার ছাতষশ, 

দেখি কা্দন কামাই থাকে! 

সন্তোন। 
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ছাঁয়। (গত ) 

সখি সব সাজে সাজে-সাজে। 
যদি এসে পেহদে রাছ্ছে- রাদ্ধে-রাজে ॥ 
যবে যৌবনের ধুম-ধাম, তথন এল না শ্তাম, 
যামিনীতে জ্বলে শিখা হাদি মাঝে, হৃদিমাঝে | 
রূপেতে তুলে তুফান, ফুল-শর আগুমান, 

(সখি আন তারে আন 1): 
ওলো! বলি লে! জঙ্লাঞ্জলি দিয়ে 

লাসে-লাজে-লাজে ॥ 

ভুারািানা ২০০০০০০০ 

যষ্ঠ দৃশ্য 
পঞ্চননতাল। 

( বিজ্ঞয়। উপেন ও লতোর প্রবেশ ) 

বিঞয়। কেন বল দেখি, কসের জগ্ঠ এজট। 
বাড়াবাড়ি কচ্ছ ? তুমি করেছ কি? 

উপেন। তৃমি করেছ কি ছে বিঅয্। যে 
খামকা এত যুখনাড় দিচ্ছ? লাঃদাতে আমাতে 
বাড়ী বাড়ী গিয়ে যখন মেমোরিয়েল সই কথেছি। 
তখন তুমি ছিলে কোথ!? 

বিঞয়। ওঃ! মেমোখিয়েপ সই করিয়ে 
ছিলেন ত একেবায়ে মাথা (কনেছেন। ইলেক্লন্ 
্ুংসন হ'ল কিসে? আমার সেই এক লেকচার) 
অন্রেটফুন্ রেচ] এখন একবারে সব তুলে 
গেশে? 

উপেন। দেখ, ইউ ইউ। 
সত্য। আরে, ছি ছি ছি! আপনা-আজাপনি 

ওকি? এই কিপআামাদের একত1? যেয! করেছি, 
গ্রামের ছিতের গন্ত করেছি, তার আবার গর্ব করা 

কেন? সেলফ িনায়েল না শিখপে স্থার্থত্যাগ না 
কল্লেকি একটা বড় জাতি ছওয়া যায়? স্ঠাসন্ালিটা 
ফরম্ হয়? উপেন, তুমিও মেখোরিয়েল সই 
করিয়েছ,আর বিঅয়ও মনা লেকচার দেঞ্জ নি বটে) 
কিন্তু ভাই, এই জঅত্যচন্জ্রা যদি যোগাড় কোরে 
ইংলিসম্যানের রিপোর্টার ম্যাঞ্ণ্িস্ সাঙছেবকে না 
আন্তেন, তা হ'লে তোমার এই পাড়াগেয়ে 
লেকচার কি কাগঞ্জে বেরত? না এল-জিয় 
চোখে পড়তো? মনে পড়ে, তার খরচটি পধ্য্ত 
তোমরা দেও নি? সব কটি টাকা এই শক্মমারাঁম 
পকেট থেকে শফার করেছে। আমি আপনার 

১ম্পহি৬ 

পারি বৃহ 

বড়াই আপনি করুতে ভালবাসি না, তবে কথা 
পড়লেই সত্যকথাট! বলতে হয়, তাই বল্লেম। 

ছি, ছি, দেশের অন্ঠ যা করেছ, তা বেশ 
করেছ, মনে মনে রাখ, জাক কোরে সেগ্তুলা 
আপনার মুখে প্রকাশ করা না। 

বিজয়। সভ্যদা, জখক করি আর যাই কার, 
আমর! দুটো একটা কর্ধাই কইছিলেখ। তুমি যে 
দাদা একবারে চ)1পটারকে চ্যাপটার ঝেড়ে দিলে! 
অতগুলো কথ। বল্পে শামি যে তিনটে বাকী-খাজনার 
মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করাতে পাতেম। 

উপেন। না, সত্যববু বড়াই কাঁকে খণে, 
জানে না! যাক, রিপোর্টারের অন্য গোটা দশ বার 
টাক] খরচ করেছিলে, তার আবার আক দেখাচ্ছি 
কি? চাকরী ছিল না, ছটিমালস ঘরে বসে ছিলে 
যে, আমরা চাদ কোরে বরাবর তোমার সংলার- 

খরচ চালিয়ে এসেছি। ঘরে ডাঙ্ারী শিখে ত 
রোজগার কর্তে আরস্ত করেছ, সে টাকাগুলো 
কিফিনিয়ে দিয়েছিলে? 

সত্য । আ্যাও, ইউ লাউ কমটু থে) স্াট টু 
মাই টিথ? ফেশ, এখন এসে পেই কথাটা আমার 
দাতের উপর ফেল্ছ, অর্থাৎ মুখের সামনে বলছ? 
ধিক! ধিক! গেম! পরের উপকার ক'রে বুঝি 
ঢাক বাজাতে হর? অনাথ ম'রে যাবাগ পর্ন থেকে 

এই [তিন মাসে যে তার পগ্সিবাকে ভু-টাকা কোরে 
দিরে আসছি, তা কারে! লাম্পে বলতে গেছি! 

বিজয়। না, আর কারুর লাম্নে বলনি, এক 
লাইব্রেরীতে দিন আষ্টেক গল করেছিলে। শ্বৃতি- 
রত্বের টোলে শুনিয়ে এসেই, হারাণ নাপিতের 
কাছে বলেছ, প্ঞনৈক গ্রামবাসীর সই কোরে 
বন্থমৃতীতে লিখে পাঠিয়েছিলে, আর এখনও ত 
একেবারেই বন্ছ না। 

উপেন। তা সাাবছ কর, আর থবরের 

কাগজে জাছিরই কর, মোদ্দাৎ্ সত্যধাবু, তুমি 
অত সন্ধ্যার পরে ঘন ঘন আনাথদেগ বাড়ীর 
তত্বাবধারণ করতে যেও না) তোমার নিগ্রের 
চরিব্রের ভয় ধাক বানা থাক, খানকা খামক] 

গরীব বিধবার একটা কলঙ্ক হয়| 
সত্য। কি উপেন ! তুমি আমার ক্যারেকটারে 

রেম দাও! শাযার চরিব্রের কথা এ গ্রামের কে 
নাজানে? 

উপেন। তা জানে না! সু মক়্ঃাণী, মাধা 

গোদাগার মেক্ে তাঁমি, সেবার বরদা বাবুর মায়ের 
শ্রান্ধে কলকেত1 থেকে কীর্তনী এসেছিল, সে-" 



চপ পা সি চাপা শান 

২৪ অমৃত-গ্রস্থাবল 

লত]। হোল্ড ইওর্ ডাটি টং! টু অপ 
ইউ কাউয়ার্ড। 

উপেন। বীরবর! বাঙলালা ঝাড়, 
ঝাড়! ইংরেদী আমরাও ঢের আনি। 

সত্য। জানিস্, খুষিয়ে তোর মাথা! ভেঙ্গে 
দিতে পারি! আমি পাচ বছর ধ'রে জিমগ্তাস্টিক 
করেছি । 

উপেন!' ছাবার এখনও ইলিপিয়ম সালসা খ'চ্ছ 
সভা। আয় দেখি তোকে কে রাখে? 

(গোপাল ও নেপাল প্রভৃতির প্রবেশ) 

গোঁপা। একি! এ কি। মারামারি কেন? 
সত্য। না, আমি আতঞ্জ উপেনকে খুন 

করুবো 7 ওর এত বড় আস্পর্ধা যেআায় এ]াস্- 
বেলু ষ্পিড শুয়ার, পেচিয়ে পড়ছিস্ কেন? 

নেপাল আহ! 1 যেতে দাও ভাই, আপনা 
আপনি) কি.ছয়েছে কি? 

উপেন। দেখ না,-গ্রাম়ের যা কিছু হয়েছে, 
আমরা তাতেই পাঁহাধ্য করেছি, আর উনি কি 
না জন্মের মধ্যে কর্ম, সেই ফিরিঙ্গি রিপোর্টারকে 
কটা টাকা (দিয়েছিলেন, তারই মুখনাড়া দিতে 
এসেছেন। 

সত্য। তার জন্য তুই আমার কাবেকটারের 
বদনাম দিলি কেন? ছানিস্, আনাথের পরিবারকে 
আমি আপনার সিষ্টারের মতন দেখি? 

বিজ্বয়! মা'র মতন বল্তে সাম হ'ল না বুঝি 
সতাযণ। ? 

লত্য। বিক্রয়, শেষ কেচে! খুড়তে খুঁড়তে 
সাপ বেরুবে কিন্তু। সধ্জার খুলে ক'মাস 
মাষ্টাণী করেছিলে, লেখান থেকে দূর কোরে 
তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন? পে কথা আমার 
জানা আছে,-ব্শী বাড়াবাড়ি কর তে! এখনই 
সব প্রকাশ কোরে দ্েৰ বিট! 

নেপাল। সত)দা, তুমি পট কোরে 
শোককে গাঁসাগালি দিয়ে ফেপ, অইটে ব্ড় 
তোমার ইতরুমী! পার তোমাদের সকলকেই 
একটা কথ! বাঁ, এই যে মিউনিপসিপ্যাঞ্টীর 
ব্যাপার নিয়ে তোমরা আপনা আপনি কদিন 
ঝগড়া ক'রে মচ্ছো, কেন বল দেখি? বাস্তবিক 
তোমাদের কারুর দ্বারায় কিছু হয়নি, যদি এর 
কেউ কিছু কোরে থাকে তো সে সেরা) তিনি 
কল্কাতায় থেকে স্ুরেন্্রবাবু নরেজ্দ্রবাবুর কাছে 
ছুবেল হাটাহাটি কোরে তাদের দ্বারা এ বিষয় 

বাঙ্গালা 

মুভ না করালে, রীতিমত তাদের কাগজে 
আযা্রিটেটু ল! হ'লে কি কিছু হতো? সেজদ' 
লিখেছেন যে. নরেজ্রবাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, গ্রামের 
লোক অ+ কই কমিশনর রিটরণ (1২560170 ) 

করে। আম কায়স্থ কুগীনদের পর্ধযা উঠায়ে 
দেবার জন্য “মিরারে” জনেকগুলো করেস্পন্ডেগ্গ 
লিখেছিলেম কি না, 

সত্য। আঁ! কি বেয়াদবী! কৈবর্ভঠকুর 
শ্াবার কায়স্থ সমাজের ভিতর নাক গুগ্ড়ে 
দিলেন কেন? 

নেপাপ। আঃ! চুপ কর, যদিও সেগুলো 
ছেপে বেরোদ্স নি. তবুও আয আযান এডিটর 
তাকে ত লব পড়তে হয়েছে, ভাতেই বোধ হয়, 
আমার মেরিট বুঝতে পেয়েছেন। করেস্পন্ঠভন্স- 
গুলোতে আমি নাম দিতেম না, সই করতেম 
মাড়া 1” কিন্তু এপদানি সেঙদার কাছে টের 
পেয়েছেন যে, আমিই সেই প্ন্যাড়া”- নেপলচন্্র 
পাঠা। 

বিজ) শরেন্দ্রধাবুর উদ্ধার মন, বিশেষ 
কঠালৃকাটা লোকদের ভিউজ্জই একটু লিবারেল, 
তাই তিনি তোমায় রেকমেণ্ড কোরে থাকৃবেন। 
কিন্ত নেপালবাবু, রাগ কর না, এই পল্লীগ্রামে 
প্রথম ইঞ্জেকেসনে যি আমরা এক জন কৈবর্তকে 
কমিশনর করে দিই, ত। হালে প্রকটা সোরগোল 
পড়বে না? একে ত তোমার পাঠা পদবা' 
গেজেটে দেখলেই “বঙগবাসা/র পঞ্চানন্দ "্ম্যাড়া- 
পাড়ার পাঠা বহিশনর” নিক্ষে মাস তিনেকের 

খোরাক কোরে খস্বেন ! 

নেপাল। 
ভাল জাত, তা জান 1 আমরা টৈশ্ট। বেছে 
অ[মাছের অধিকার আছে। ইচ্ছা কলে আমর! 
পৈতে নিতে পারি। আশার বোধ হয়, আমাদের 
পুর্বনিবাঁস ছিল মান্জ্রাজ্জের এ দিকে, আসল পদবীটা 
ছিল পন্থ, বাঙাগা দেশে এসে পাঠ হয়ে গেছি। 

সভ্য। কমিশনর হয় কে? কে কাকে 
করে? সব ভোট আমার হাতে । ইচ্ছা! কলে 

আমি নিপ্েই হ'তে পানি। তা আমি অত 
স্বার্থপর নই) দেশের অগ্ক কি ক'রে সেলফ 
ম্ত(করিফাইস করৃতে হয়, তা এবার সকলকে 
দেখাব, দেখিয়ে হাবুলকেই কমিশনর কোরে দেব। 

বিজয় । আমি থাকতে হাবুল আমার হবেন 

কমিশনর | কর দেখি একটা মিটিং; দেখি, এর 
ভিতর কে আমার মত লেকচার দিতে পারে? 

৫কবর্তও তোমাদের চেয়ে অনেক 

ম্পা ১8৮ 
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নেপাল: উঃ! লেকচার দিলেই ত কেন্টা 
একেবারে ফতে হবে! তুমিই বল আর হাবুঙই 
বল, সব তো বাইরে কর্ম কর, গ্রামে থাক 
কদিন? গায়ের কফোথার় কি অভাব হচ্ছে, তা 
আমার মত কারে জান্বার সুবিধা আছে? চট 
কোরে বল দেখি, গায়ে কটা পুকুর আছে? 
আর আমাদের পাঠাপাঁড়ার গলী ঢা কোন্ 
কোন্ রাস্তা পাকা হাঁওয়! ও তাতে আলো দেওয়। 
আবহ্াক 1 আর জেক্গার লেকৃচার লেক্চাঁর-- 
তাই কিআমি দিতে জানি ন11 তবে টাচাঞ্ছো লা: 
দরকারী কথাগুলোই বলতে পারি, তোমার 
মত বোমব্াহী্ক বাদে কথা করেও 
11016100905 117101110001017 01017811170 

01851010991 0071)811010811 (01101811200 0৮ 

1116 10,0110011911011 ০01 চ1115 কে!রে শ্রাল 
ডাকৃতে জানি না। 

বিজয় | আলবৎ আমি কামশনর হব। 
লতা। আমি হাণুলকে কামঙ্খনর ক'রে দেব, 

ওবে ছাড়বো। 

নেপাল। পেজদা ত স্ুলের শেক্রেটারী, 
তাকে দিয়ে ছুটা করিয়ে সমস্ত ফাষ্ট সেকেও 
কেলাসের ছেলেদের দ্বারা ভোট ক্যানভ্যাপ করাব। 
দেখি, প1ঠ| থাকতে কে কমিশনর হ'তে পারে | 

গে।পাল। তোমরা ভাঙ একটা কথা বিবেচনা 
কচ্চো না কেন? ধরতে গেলে নেপালবাব একটা 
বড় জাতের প্রাতিনিধি, আমাদে গ্রামে জেলের 
১৫৭]1 অনেক অধিক, ভাবে ঘরে টাকাও কম 
“ধু, সেই জেলেদের হর্তাকর্ত! বলতে গেলে গুরাই। 

নেপাল। সে না ছুই, আমার মত গ্রামের 
উপর টান কার আছে? বারোয়ারীর বার আনা 
টাকা প্রায় আমগাই তুলে দিই; গ্রাঙ্গের জন্য 
আমি কিনা কর্তে পারি! 

বিজয়। কি! তুনি আমার চেয়ে দেশহিতৈবী? 
তুমি এনট্রন্দ ফেল বৈত নর, আমি কলেজ থেকে 
এলে পাশ করেছি, তার পর ল দিয়েছি, তোমার 
প্যাটিয়টিক ফিলিং কখনও আমার মত হ'তে 
পারে? আবশ্যক হ'লে আমি গ্রাষের জন্ত প্রাণ 
পর্যযস্ত দিতে পারি। 

লত্য। কেনা পারে? আমিই কি গ্রামের 
এষ্ঠ প্রাণ দিতে পারি না? 

উপেন। আমার যদি একশটা প্রাণ থাকতো, 
৬1৩ গ্রামের জ্রন্ত, অনায়াসে বপিদান দিতে 
পার্তেম। 

( মাণিকের গ্রত্শে ) 

মাণিক। ছ'ইপার, ছাই পার! তোমাদের 
বিদ্যা'বুদ্ধি মব বুঝে নিয়েছি, কেউ কোন কর্খের 
নও 

সত্য। কি, আবার মাণিক কি বলে? 
মাণিক। জার বলবে কি,-এখনও বল্কেতা 

একে বিস্তপ্ন পেছিয়ে পড়ে আছি । * 
বিজয়। কেন? এই ত মিউনিসিপ্াাপিটী 

ছয়ে গেল--এখানে যেরকম ভোটের জন্য হাঙ্গাম। 
চলেছে, কল্কতায় এর চেয়ে বেশী কিছ্য়? 

সত্য । হ্যা, ছাই হয়, কলৃকেত! কল্কেতা 
একট। নামই ঝড়, আমাগ আর দেখতে বাকী নাই। 
সেখানে মিটিং কোরে গোলমাল, নয় খবরের 
কাগঞ্জে খানিক টকরা টককরী। আমানের এখানে 
এর মধ্যে যে রকম উত্সাহ দেখা যাচ্ছে, তাঁতে 
বোঁধ হয়, পোর্সিঙের দিন লাঠি সড়ব চণ্লে যাবে! 

উপেন! বোধহয়কি? আমিকোনযায়গার 
ভিতরের খবর আনি, গায়ের লেঠেপ তো আছেই, 
তাঁর উপর কলকেতার মেছোঁবাঞার থেকে হাবসী 
আনাবারও যোগাড় ঠিক হয়েছে, খুন যে ঢু'্দশট! 
হবে, এ আযি নিশ্চয়ই বলতে পারি | 

গোপাল। আরে তাই, কলকেতাঁয় আমিও 
অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি) তুমিও ষেষন-. 
কলকেতার লোক সোডাওয়াটার, ছিপি খু্পই 
টগগবগিয়ে ফুটে উঠে, তার পর যে পুকুর-্জল, সে 
পুকুর“! ওকিহ্য়জান? অই কটা দিনয। 
একটু জ!কৃচা আকৃচি চশে, তা হাতাছাতির সাহস 
নাই, অহ যা যুখে মুখে, তাঁর পর যেই ইলেকসনও 
চুকে যায়, অমনি যে কে সেই) আগা যাওয়া, 
নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ সব চল্ছছ। আমাদের এখানে এই 
দেখে নিও, এই যা বেগড়া-বিগড়ী হশো-_বস্, এ 
জন্মে আর যুখ দেখাদেখি থাকৃবে না। হয় ত এই 
হজ্জ ধরেই ছু-াতিণ পুরুষ পর্যন্ত মৌকদ্দমাই 
চলবে। | 

সত্য। হই), ঠিক বলেছে) সেবার যে অননদা- 
কাক! মেঞঞ্জেঃঠর ছোট ছেলেকে পুকুরে ফেলে 
দেয়, তার গোড়া কি? অই ভিষ্রাট বোর্ডের 
ইলেকপন নিয়েই বই ত নয়। 

মাণিক। আরে সত্যখুড়ো, হাতাহাতি পাঠা- 
লাঠিতে কি কল্্কেতা আমাদের কাছে লাগে! 
বিশেষ আমাদের এ অঞ্চল,_-জামর! বুড়ো খুড়োকে 
লাঠিতে শাবাড় কোরে জ্ঞাতির উঠনে লাস ফেলে 
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দি। আমি বলছিলেম যেবাবা, জলের কল নে 
ড্রেণক্রেণের তো যোগাড় কচ্ছো, কিন্ত আপাততঃ 
সিভিল।ইজড ওয়ারন্ডে ষা নিয়ে ছালাখাট। চলেছে) 
তার এখানে কি হচ্ছে? 

উপেন। সেকি? 
মাঁণক। বোস্বায়ে প্লেগ! একেবারে হলসুল 

ব্যাপার! সব থর€রি কম্প লাগিকে দিয়েছে! খর- 
বাড়ী সৎ ছে'ড় সব লোক পালাচ্ছে, ম'রে উড়কুড় 
উঠে যাচ্ছে । তার উপর ইনস্পেকসন্, সস্পিসন্, 
ডিটেকসন্, ডিটেনলন্. প্রোছিবিসন্, লিডিসন্, 
প্রোমিকিউসন্, কনতিকসন্, একেবারে সন্ সন লন্ 
সন্ চলেছে, আর এখানে ভার কিছুই হচ্ছে না! 
নাআছে কোয়ারেণ্টাইন, না আছে গিলোটাইন, 
এক সাতবাষ্টে ম্যালেরিয়া আর জা পু'্ঠ 
কুইনাইন। 

নেপাল। কি! কি! গায়ে প্লেগ দেখ! দিয়েছে 
নাক? 

মাণিক। অমনি বুঝ আপনি দেখা দেবে? 
একি ছোট লোক জর না ওঙাউঠ11-_-যোগাড় 
করতে ছবে, ত্র করৃতে হবে! কলকেতায় কি 
প্লেগ হয়েছে? কিন্ত আনবার যোগাড় হচ্ছে কত |! 
অমনি ব)হদারে বুুছদ্বারে লব রিশেগ্গান্ কম্িটা বসে 
গেছে $- দামুক দিয়া, থানাজংলন, চৌসা ) একেবারে 

ইলেকটি,ক লাইটের কুরখুটি, গোরা পাহারাওয়ালা, 
সাছেব ডাক্তার, বিৰি ডাঁকারণী, আর আমাদের 
এখানে টু শকটি নাই! ছিছিছি!| বাৰা, অমন 
যে হরিদ্বারঃ সেখানেও বানগুলোর গ্রেগ হ'ল, 
আমরা কি মানুষ | 

ব্জিয়। মাঁণিক বলছে, এ কথা মন্দ নয়, বাক, 
ইলোকলনটা চুকে গেলে ভার পর একটা কিছু করুতে 
হবে। 

মাণিক। আমি ত বাবা আর মুখ দেখাতে 
পারি না) যা ছ'ক একটা কর। গীয়ের কথা 
লোকের কাছে বলতে লজ্জা হয়? এ শখের 

সাঁভানব্বই সালের এতগুলো কাণ্ড হয়ে গেল, তা এ 
গায়ে ভার চিহ্টি পর্য্যন্ত নাই! এমন ছুতিক্ষটা 
গেল, তা একটা মানুষ ম'লো নাগা! এত বড় 
ভূমিবম্গপটা হয়ে গেল;--কুচবিহার, রংপুর, 
মৈমনসিং, আসাম, আর কত নাম করবো, সব 
একেবারে রসাতলে গেল )--অমন যে কলকেতা।, 

তাও ফুটি-ফাটা! আর পোড়া গায়ে সব খড়ো চাল, 
তা ভূমিক্গে করবে কি? ছু একটা কোঠায় যে 
একটু আধটু চিড় খেয়েছে, তা আর খবরের কাগজে 

লেখা যায় না| তবে আঙ্কের আগুনটা যদ গম্কে 
উঠে, তবে কতকটা মান বায় খাকে বটে। 

সকলে। আগুন! আগুন! আগুন! কোথায় 
আগুন? 

বিজয় | বল বল, ত্রান, আমি গ্রামের অন্ত 
প্রণ দিতে পারি! কোথায় আগুন লেগেছে-- 
আমাদের বাড়র কাছে? 

মাঁণিক। না। 
বিঅয়। ওঃ! তবে যাক, 
উপেন। না, না, এই ত দেশ-হিতৈবিতা 

দেখাবার সময়, আমাদের বাড়ীর দিকে নয় ত? 
যাঁণিক। না। 

উপেন। ওঃ1] আঃ! বাচলেম! যে কথ! 
হচ্ছিল, এই--- 

সত্য। তবেকি আমাদের বাড়ীর কাছে? 
মাণিক। দাগে! 

সত্য। ভবে বাদে বথ] যেতে দাও! বলি, 
আমার মতত-- 

নেপাল । র'পো রসো1-আগুনটা কোথায়? 
আমাদের পাড়ায় কি? দেখ ভাই, এইবার একতা, 
গ্রামের বিপদে পকলেরই কোমর বাধা উচিত। 

মাণিক। ন্ট মিষ্টার পাঠা, নট, ইয়ার পাড়া 
ফায়ার নট টেক । তোমাদের এর মধ্যে কারুর 

বাড়ীতে নয় । 
নেপাল। তবে রেখে দ1ও ও কথা,--যে কথ 

হচ্ছিল) কেন, আমি কি কমিশনর হুবাঁর উপযুক্ত 
নই? আমিই কি দেশের অন্ত ধন, মান, 
প্র ণ-৮ 

মাণিক। জীবন, যৌবন, কুল, শীগ, অটিলে, 
কুটিলে, আয়ান ঘোষ সবই যমুনার জলে ভাসিরে 
দিতে পাঁর, জানি) কিন্ত বাঁকা, সকলেই ত চাটুষ্যে- 
দের চণ্তীমণগ্ডপে গিয়ে আড্ডা মার, আর তাদের 
খাড়ীর পাশে আগুন লেগেছে, কেউ একবার দেখবে 
না? বাড়ীর পুরবগুলো বেরিয়ে গেছে, মেসের 
সব হাউচি কচ্ছেঃ লোক পাচ্ছে না যে, হামরাই 
হয়ে রক্ষা করে) আমি যেতেম বাবা, কিন্তু যুখে 
গন্ধটৃকু আছে কি »,-ভাল কাণ্ই করি আর মন্দ 
কাজই করি, লোকে এখনই বঙ্গবে, মাণকে 
মাতলামে! কচ্ছে। 

বিয়। আঁ! আঁ)! চাটুযে)দের বাড়ী আগুন 
আমার নিদ্ধের যে কখানা ল-বই লাইব্রেরীটায় 
আছে-- 

| প্রস্থাণ। 
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নেপাল। সেকি] সেকি! আমার নৃতন 
ছাতিটে ধে পরশ্ত ভুলে সেখানে ফেলে এসেছি-- 

[| প্রস্থান । 

সত্য। অঁযা-সর্বনাশ | গুরুদাস বাবুর ওখান 
থেকে আমার নামে যে ]২. 0, করের ডাকার 
প্যাকেট এসেছে, যে রাজন চাটুষ্যে দেখবে 
ব'লে রেখে দিলে”-গেল বুঝি! অতগুলে! টাক! 
মাটা-_ 

[ গ্রস্থান। 

উপেন ' আমারও যে যায়। গেল বারের 
হিতবাদী ভারতী ছুখানাই গানের কাছে! বাড়ী 
পুড়ে গেলে কি সেগুলো আর বাচবে? এই গেল 
গো” 

| গ্রস্থ।ন। 

যদ । চাঁচ1 আপন বাচ! এল তুলে আমাদের 
নিজের চালালো ভিছুই গে। কি গেরো 1-- 
তব). 

| প্রস্থান। 

গে।পাল। চাটুয্যেদের গোয়ালে যে অনেক- 
গুলো গরু! কিছু না করুতে পারি, এখনও দড়ী 
কেটে দিলে বোধ হয়, সে অবলা জন্তগুলে! বাচতে 

পারে! 

| প্রস্থান। 

মাপিক। আর্য! অঁঠা। এর মধ্যে দেখছি 
গোপালেটাই অদেশ-ছিতৈষী ! অই মুর্খই কেবল 
দেশের জন্গ প্রাণ দিতে পারে না! ওর কি ছাতা 
বই-টই কিছুই ছিল না? গেল গকুগুলোঁর দড়ী 
কেটে দিতে ! না, এ গোপাঞ্টটোর চরিত দেখছি 
আমার মতন দোষ আছে) নিশ্চঘই লুকিয়ে টুকিয়ে 
এক আধ গেলাল খায়, না হ'লে অমন আত্মহারা 

ছ'তে। না, দেশী হিতৈধী হতো! আমি বাব! 
পিলীকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, হয় পুড়ে মক, নয় 
ওদের বৌগুলোকে টেনে এনে আমাদের বাড়ীতে 
পুরুক। ব্রদাবাবুর চাকরেরাও এসে পাশাপাশি 
চালাগুলো নামিয়ে ফেগতে আরস্ত করেছে। 
দেখছি, আগুন ভাল জমতে দিলে না! আগুন 

দেখেছিলাম, সেবার কলকেতার নিমতলায় কাঠের 

গোলায়, তার পর সহরে মফঃম্বলে যেখায় যেখায় 

বরহ্ধ'ঠ'কুর কৃপা! কষ্পেন, কোথাও আলর ভ্ষাতে 

পাল্লেন না। শুনলেম, মধ্যে নাকি সে পিন বাগ- 
বাঞ্জাব্র ঘাটে খড়ের নৌকায় সাজ বালিয়েছিলেন 
মনা নয়,_ই, একট! নুন দৃশ্য বটে, গঙ্গায় বাড়বাপন 
হয়েছিল। মোদ্াৎ আঠারশ সাতানব্বই সালে 

ঠাকুরটি যেষন ষোড়শোপচারে পুন্ব। নিয়ে গেলেন, 
এমনটি আরু কাকুর ভাগো ঘটেনি! নমস্কার 
নমস্কার ! 

(গীত ) 

সাতানই হই অই পাকে নমস্কার। 
শুতক্ষণে উদয় ভোমার ধরাভরা হছাকার॥ 

তোমার হ্ৃ্টিতে ভাই কি আনন, 
মরি একেবারে বুষি বন্ধ, 

দুর্ভিক্ষের মছানন্দ প্রঞ্জাবুন্দ [ণরাছার ॥ 
আও হয় হ্দকম্প, মনে ছলে ভূমিকম্প, 

তঙ্গ হ'ল রঙ্গপুর, পূর্ববঙ্গ ছারেখার। 

কুচবিহারে নাইকো কিছু, 
কইব কথা কোথাকার ॥ 

বন্বেতে কি এল গো, ভারে বলে পেলেগো।, 

দেশটাকে ষে খেলেগো, 

ভ্যাবাঢচাক] যয আমাস। 

আমরা অঁ(চে আঁচে ম'রে আছি, 
এমনি ব্যামোর অত্যাচার ॥ 

ট/টগাটা ছিল বেচে, ঝড়ে এবার তাও গেছে; 
পাক] ধানে মই দিয়েছে, 
₹ন্মাঁনের বাপ এবার। 

দিতে পেটের জালা য় গলায় দড়ী, 
আড়কাটাটি নাইকো আর ॥ 
আবার ব্রিটিশ-সিংহ বিষ্ম কুন্ধ, 
ফ্রম্টায়ারে ভীষণ যুদ্ধ, 

ুদ্ধশূন্ট বন্ঠ। সৈন্ত মারে শুদ্ধ অফিসার। 
( এখন ) ধন্ত বলি ভগবানে। 

উড়লে বিয়-নিশান তিট্টোরিয়ার ॥ 
| প্রস্থান। 

মগ্তডম দু 

গ্রাম্য পথ। 

(মল্লিক! ও বিরাজ ) 

মল্লিকা । ইয| হালদার-বৌ, হাবুল ঠাকুরপো 

বে ছু-শনিবার বাড়ী আসেনি, কেন বল দেখি? 

কলকেতায় এত কি ভিড় পড়েছে? 

বির । আমার পিণ্ডি চটকানর ভিড় পড়েছে, 

কেবল খবরের কাগজে মাথামুণ্ড লিখছেন, 

সাছেবদের দেৌরে টে। টে। ঘুরছেন, আর দরোয়ান- 
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পেক়াদার টিটকিনী খাচ্ছেন। দেখ না তাই মল্লিকে, 
গা জ'লে যায়! পগক্জিশটি টাকায় কি আমার 
সংসার চলে? তা ছু পয়সা কিলে আস্বে, তার 
চেষ্টা নাই, খালি বাজে কাজে ঘুরে নাম জাহির 
কচ্ছেন। নাম নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, গলায় পদক 

কোরে গেঁথে পর্বো। 
মঙ্লিকা। হ]! হ্যা, কাল রাত্বিরে ওর কাছে 

শুনেছিলেম বে, আমাদের গায়ে নাকি পান্দিপাল 
না কি মন্সপপাপ হবে, ত] হাবুল ঠাকুরপে!ই শুনছি 
তার বেশী রকম যে।গাড় করেছে। নেপঠন-ঠন 
গবানরের কাছ থেকে বুঝি অই ব'লে কয়ে হুকুম 
বার করেছে? গঁ। শুদ্ধ বাবুর ভাই তাই নিয়ে ধেই 
ধেই কোরে নাচছে! কি সে তাই হালদাঁর-বৌ 
আনিস! মনসাভঙ্লায়, কাদের পাদন্দিতে পাল 
টাঙাবে! 

বিরাজ । তুই আবার অঞ্জ পাড়াগেয়ে |! এটা 
আনিস্নি] আদর মানার বাড়ীর দেশে ও পাপ 
আশাছে, আম আনি। একট| ভোট কি খোট হয়, 
বাবুদের মধ্যে কেউ কেউ হাকিম মোড়ল হন, তা 
নিয়ে ত আপনা আপনি মুখ দেখাদেখি থাকে না, 
গাঁঠি শড়কী পর্যন্ত চ'জে বায়) তার পর ঘর ঘর 
টেক্স,-মুপোর টেক্স, কাঁদার টেকা, ইড়ির টেক্স, 
বাড়ীর টেকা, রাস্তা চলবে, দ1ও টেক্স, ধরে শোবে, 
দাও টেক্স! 

মল্লিকা । ও মা, সেকি লে! | একে জমীদারেরই 
খানা ষুগিয়ে উঠতে পারা যায় ন', আবার ডেকে 
টেক্স আনছে কেন মড়ারা? এদাঙ্গা কোরে টেক 
প্লেবার হাকিম না হলেই নয়! অই পোড়া 
লাইবেরালীতে বসে বুঝি এই সব মস্ত হয়? 

বিরা | হ্]। অই এক লাইবেরাজী হয়েছে, 
যত বাক্সের লোকের কাছ থেকে টোকলা সেখে 
সেধে বইয়ের কাড়ি এনে আর যায়গা পেলেন না, 
_টুকিয়েছেন কি না চাটুযোর বাড়ী! ও রাজেন 
চাটুষো এমন লঙ্-_দেখ না, কোন দিন সব চাবি 
বন্ধ কোরে তাড়িয়ে দেয়। 

মল্লিকা । তা এরুক গে, একটা কথা বলছিলেম 
তাই, হাবুল ঠ!কুরপোর বদি এত সাহেব-ম্থবোর 
সঙ্গে তাব, নেপ-ঠন-ঠন গবানরের বাড়ী পর্য্যন্ত ষায়, 
তা তুই বলতে পারিসনি, তাদের ধ'রে কোরে 
একটা বড় চাকরী নেয়, দারোগাগিরী হোক কি 
ডানপিটে মেজেষ্টরী হোক। 

বিরা্। তোর তো দেওর সম্পর্ক হয়, তুই 

ঝ'লে দেখিস্ না, কেমন তালপাতার সেপাক়্ের মতন 

দাত ছিরকুটে হাত-পা খিচতে থাকবে, দেখবি 
এখন । 

মলিকা। আ মব্ ছুঁড়ী, দেওরের আমার 
চেহারার নিন্দে করিস? আর জন্মে কত 

তপিগ্তে করেছিলি, তাই আমন লোয়ামী 
পেয়েছিস ? 

বিরাঞ্। তপিপ্তে করেছিলেম, তার আর কথা 
আছে! কটুবনে বসে। পুকুরের পাক ঘষে! 
লঙ্কা দিয়ে ওলের মুখী চুষে। 

মল্লিকা । আহা হাহা! ঠাকুরণ আমার কি 
রূপের ডালী গা! যেন ইন্দিরের ভা থেকে 
নাচতে নাচতে এসেছেন! তবু যদি নাঁদু-গালে 
ছবঝিক বেরুতো ! 

বিরাভ। অমি ত বলছি নাযে আমি রীপলী, 
আমার যেমন হাড়ি, তেমনি সরা হয়েছে) তোমার, 
দেওরকে আমি কেমন কোরে বঙ্গি যে কা্তিক। 
আবার যখন সেই কাল কাল ইল্লি-ঝিল্পগুলো পগরে 
মাথায় পাগড়ী চড়ান, তখন মনে হয়, যমুনার জলে 
যেন কালিয্দরমন হচ্ছে! 

মল্লিকা । নে, খুব ছিকয়ালিউলী হয়েছিল, 
হিয়ালি করিস তখন, চাকরীর কথা বল্পে কি 
বলে বল্ছিলি? 

বিরাজ । ওঃ! সেবাবুর ধোক কত! আমায় 
বল! হয়, তোমার বড় ছোট মন, নীচু নজর, আমার 
সী হবার তুমি উপযুক্ত নও। আমায় বলেন, 
সাছেবেরা আমাকে কত মান্ত করে, বসৃতে কেদারা 
দেয়। আমি দেশের ভালর জন্ঠ চেষ্টা করি বলে 
আমায় করি-কি-অই যে ছাই পেঁটরাওট নাকি 
পোড়া যশে, কে জানে, সে রেফারুমার্ কম্ফর্টার 
ছাইভল্ম কত কি ব্যাঞ্জ ব্যা কোরে বকৃতে থাকে । 
দেশ উদ্ধার কচ্ছেন! এ দিকে যে পাওনাদারেরা 
এলে ভুবেলা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার কোরে যায়, তাতে 
বাবুর মান যায়না! বড় চাকৃরী করবে? টাকা 
বাড়াবে? ত। হ'লে যে আমি স্ুথে থাকবো ! 
এ দিকে দেনায় খুলে খাচ্ছে, ও দিকে ওই পঁইজেশটি 
টাকার ভেতর আবার চাদা দেওয়! আছে? বলে, 
লাটসাঞ্থেব আমায় খেতাব দেবে, ঝাক-বাহাছুর 
করবে,-ছুর্গার ইচ্ছার একবার হালে হয়। রায় 
বাচছাদুর বখন চালের খড় পাল্টাতে মটকাম় 
উঠবেন, আমি একবার দেশের লোককে দেখাই ! 
আর রায়বাছাুরণী ত এখন উঠানে দীড়িক়ে ঘুঁটে 
দেন, তখন গাছ-কোমর বেঁধে রাস্তায় ঈীড়িয়ে 
দেৰেন,--আমি এমন বিরাঁজী নই। 
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মল্লিকা। এ ছু'ড়ীতভারীবজ্জাত| গোয়ামীর 
মন বাড়ে, ভা দেখতে পারিস না? 

বিরাজ । অমন পচা মান আমি দেখতে পারি 
না) মাণ যখন মুখে কুটকুটোবে, তখন তেল 
যোগাঁৰে কে? যেমনি মানুষ, তেমনি থাক! তাল। 

(গরস্থ লোক আগে সংসার বঙ্জায় কর, মাধ 

মান্যত্ব, লোক.লৌকতা রাখ, দেবতা-বাঁমুন দেখ, 
পু'ণাধম্ম করঃ তার পর তো! ওঙ্গব! ওঃ, অধ্কন 

পুতলোনাচের কেংল1 রাঁজ। রায়-বাহাঁদুর আমি 
ঢের দ্বেখেছি। 

মপ্লিকাঁ। নে ভাই, তোর মুখের কাছে কে 
আটবে বল 1 এখন গাঁ ধুতে যাবি? 

বিখাজজ। যাব। 
কলসী নিয়ে অই আসছে সবাই, 
চল একসঙ্গেই যাই । 

(কলা কক্ষে কুলমছিলাগণের প্রধেশ ) 

(গত) 

সকলে। আয় লো আয় পাড়াপড়সা 
আনতে যাবি জল | 

নোঁপক নখকে কলসা কাকে 
ঝম্ঝমিয়ে মল | 

ঝিকি'»কি কিকিমিকি, ক্লো! নাইকো] বাকা, 
ভাঁঞক্ষে পিকু পিকু পিকি পিকি 

ডালে ডালে পাখী, 

একটু উকি ঝুঁকি মেরে আসি কোরে 
কাপড় কা61 ছল, 

করিস্ কি মালতী একটু ঘোমট] টেনে দে, 
বিকেলবেলা লোঁকের মেলা, 

দেখবে কোথায় কে, রি 

চঞ্চলা চোঁখট' নাম! টলিস্ তখন, 
সমূলে আচল চঙগ॥ 

ঘাটে বসে রলের ঠাটে হ'স্বো সোহাগ কোরে 
ত'উৰে! অলস তাস্বে ক্স সরস লঝোবরে, 

ও বোন্ মেতে যাব বেতের কথার 
মিলে সবীদঙ। 

(আবার ) শুনছি না কি খাঁচার পাখী হব 
ই'লে জলের কল।॥ 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম ঘূশথা 

বড় রাস্তা,পা্ে ধাহক্ষঞ্জ। 

কষকগণ। 

(গীত) 

সকলে ।- ওরে ভাই, কে কত খায়, 
কে কত খায়। 

মঠের পানে চাইলে পরে বুকট। ৬রে যায়। 
এবার চারপো হ'লে বোনা, 

যেন ছিটিয়ে দেছে লোনা, 
ধানে? ক্ষেতে পদ্ম পেতে 
সম্যী হাসছে বশে হায়। 

আহ! মা অন্নপু্ণা পিঝাথমীতে 
পুণ্য-চোখে চায়॥ 

এবার সাবাড় হ'লে কাটা, 

হাবাগ কোমগণে দেব পাট, 

(আর) তানার দ্রানাছড়াটা খালাপ কোণে 
মল পাব পায়। 

সে লার্খবে মিঠে ভাঙ্জবে পিঠে 
গয়ণ। দিয়ে গায় ॥ 

| কষকগণের প্রস্থান। 

চি 

(গে।পান ও যদ্ুর ্রবেশ ) 

গোপাল! নত হবে না? বষ্টটি গেছে কি 

সে! ! এমন ছুর্ভিপ্দণ কি কেউ কখন দেখেছে! 
গগীব চাষা লোকেএ গয়ণা-গটি ঘটা-বাটি সব বাঁধা 
পড়েছে, সাঃ বছরটা পেটের জ্বালান্স পড়ে 
কেদেছে। সর লোক।-এখদ মনে একটু আশ। 
হয়েছে, স্মুর্তি কেসে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে! 

য। বাস্তবিক ধানের ক্ষেতের পানে চাইলে 
আমাদেরও প্রাণটার ভিতর নেচে উঠে! কতো 
আর চাষীদের এঙচেটে [ছশ না, আামাদের 
মাথার উপর দিয়েও ধাক্কাটা বড় কম যায় নি! 
বরং গগীব-ছুঃখীলোক ফুকরে বল্তে পেরেছে, 
মেগে পেতে এক আধ দিন আধপেট। চালিয়েছে) 
-আমাদের গুইস্থ ভর্্রলোকেরা গুমূগে গুম্রে ঘরে 

খিল দিয়ে উপোস করেছে! 
গোপাল। আঁমাদের কথ! ছেড়ে দাও) উপোস 

তিরেলটা ঘু$বে বটে, স্বুত্তির দফ। অন্মের মত 
গয়! ! পৃথিবীর ভিতর যেথায় যাও, ছোট বড় যে 
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জাত দেখ, সকলেই কিছু নাকিছু আমোদ আহ্লাদ 
কচ্ছে দেখবে, খালি ও কাঞ্জটি নাই আমাদের 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে। চাঁপচলন বেড়ে গেছে 
লম্বা, কিছুতেই কুলোবার যো নাই, সদাই মুখটি 
যেন খিচিয়ে আছি | যদি দেড়টাক1 চেলের মণ হুয়, 
তবু যে মুখভার, সেই মুখভার থাকবে। 

যদ । বাস্তবিক। আঁমারদের পাড়ায় অই 
হাড়ীরা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, 
তারা মেয়ে মদ্ধে নাচ-গাঁন কচ্ছেই,আর আমাদের 
ভিতর কি যে একটা অসস্ভোষের হাওয়া 
এসেছে,বাড়ীতে দুর্গোৎসব হচ্ছে_-তাও মুখ 
বেআার! ছেলের বে দিচ্ছিঃ তাতেও বল্ছ-_- 
এই লোকগুলো৷ তাই খাইয়ে দিলেই বাচি। যাক 
গুনতে বলেছি, তাতেও হয়--সেকালের মতন 

এফালের গাওনা হয় না বলে নাক গিটকাচ্ছি, 
আর নয় বলছি, আমার আর এ সব ভাল লাগে 
না, খালি পাঁচক্ধনের উপরোধে বসা। প্রাণ 
খুলে হাপিট। আমোদ করাটা যেন মহাপাতকের 
কাজ হয়েছে] থথার্থ ব্লুছি, এই চাষী ট।লীদের 
সংসার দেখলে আমার শময়ে লময়ে ছিংসা হয়! 

গোপাল। তা গরাঁৰ বেচারাদের সাস্তাষের 
গোড়ায়ও আমরা পোকা ধরাতে বসেছি। এই 
গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি খুল বসান যাচ্ছেষে 
ছেলে স্কুলে বায়, লে আর জাত-য্যবসা কর্তে 
চায় না। থানার কনেষ্টবল কি আদ!লতের 
পেয়ার্দা হবে, তবু চাধার ছেলে লাঙ্গল ধরবে না। 

--কুমাঝের পো চকে হাত দেবে না। 
যথ। আগর আমাদের গ্রামের চাধাদের পিঠে 

খাওয়। গান কণা ঘেোচে এই । মিউনিস্পি)ালিটা 
হ'লেই টেক্সোর জালার় অস্থিরপঞ্চম কেরে দেবে। 

গোপাল। সেযা হোক, ভূমি কার দিকে? 
য। ভোট ফোটে আমার লিজ্ের ততট। 

চাঁড় ছিল দা, তবে বিজয় সে দিন দুটো হাতে ধ'রে 
পেড়াপিড়ি কল্পে, আমি তাই কথা দিক্লেছি) 
তোমার বাড়তেও না বিজয় গিয়ে ছল? 

গোপাল। ওঃ, সে কথায় কার কি! খালি 
কাদতে বাকী রেখেছে। তা কি করবো, জান 
ত নেপালের কাছে জামার মাথা বিক্রী । নারকেল- 
বাগানখানা খালাস কর্তে পার! ও'দকে যাক্, 
ক্রমে স্থুদ বাড়তেই যাচ্ছে, আজ যদ ওর হয়ে না 
খাটি, এখনই বাগানখানা বিক্রী কোরে নেবে। 

যছু। বেশ ছিল আমাদেতর গ্রামখানিতে, 

সকলে এক রকম বেশ নিঙ্গেজুলে থাকা গেছলো, 

দেখছি, এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে একটা রীতিমত 
আত্মবিচ্ছেদ ঘটুতো। 

গোপাল। এ কাজের অঙ্গই অই; যে যে 
গ্রামে ইলেকটিভ লিসমেট ঢুকেছে, সেই দেই 
গ্রামেই দঙ্গাদলি হয়েছে । দি বেট ফেওস্ হা 
পার্টেড। 

(সত্যের প্রবেশ ) 

সত্য। কিগোপালবাবু, আমায় ছাড়লে? য| 
হ'ক, এক মাথে জাঁড় পালায় না। এই এক বছর 
ডাক্তারী শিখে প্রাকৃটিস্ আরস্ত করেছি, তোমার 
বাড়ী কখনও ভিজিট নিই নাই, সেটা যেন মনে 
থাকে। 

গোপাল। কি করুবে! সত্যবাবু, আন ত-_ 

(বিজয় ও উপেনের প্রবেশ ) 

বিজ্ঞয়। দেখ কেন মিছে কতকগুলো ভোট 
ডিতাইড কোরে নষ্ট করুবে? উপেন, আমার পরামর্শ 
শোন, তুমি উইথড়ু কর। আমি হ'তে পারি 
শা পাগি সে পরের কথা, কিন্ত তুমি নিশ্চয়ই হ'তে 
পারুবে না, গোটা দশপোনের তোট পাও ত ঢের। 

সত্য। বেশ ব্ছে, যখন মিষ্টার ধাঁড়াকে 
র্রিটরণ করা বিবষ্ষে জামাদের সকলের একমত 
হজেছে, গ্রামের লোকের ভিতর থেকে তা হ'লে 

ত একজন বই কমিশনর হবে না, সুতরাং তোমাদের 
দুজনেরই উইথড় করা স্পরামর্শ) যখন 
বলেছি, তখন হাঁবুপকে আমি কমিশনর কোরে 
দেবষ্ট, এই বেলা বিভয়ও উইথড় কর, উপেনও 
উইথড় কর। 

উপেন। ওঃ] ওয়ারউইক! ওয়ারউইক ! 
সত্য যে.একেবাপে কিং-মকার হয়ে পড়েছে। 

সত্য) দেখতে পাবে--কি মেকার হয়েছি। 
আমি যার্দ বলি, ছাঁবুলের দিকে যে হবে, তার 
বাড়ীতে শুমনি চিকিৎসা করুবো, তা হলে কে 
নাওকে তোট দেবে? ই] হ বাবা, এইবার 
এস ত। 

উপেন। ও! কি আমার ওবরায়েন সাহেব 

এলেছেন গো। ভোমায় রোগী €দখতে লোকে 
ড|কে, এই ভাগ্য কোরে মেনো। চাকরী গেল, 
বাবু অমনি একখাণ। প্রেস্ক্রিগ্নৃ-্বুকের দেড়পাত 
পড়েই একেবারে ভাক্তার, আমি যদি কমিশনার 
হই তো আগেই একটা রেঞ্জোলিউসন মুত 
কর্ৰো, যে কোনরূপ রীতিমত ডিপ্লোমা! দেখাতে 
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না পার্বে, তাঁকে ডাক্তারী করবার লাইসেন্স 
দেওয়। হবেনা; তোমার মত ছাতুড়ের দ্বার! 

কত খুন হয়, ত'র খবর রাখ? 

সত্য। যার বুদ্ধি আছে, সে সব পারে। 
উপেন। বাবা, অই একটু বুদ্ধই আমাদের 

পর্বনাশ কোরেছে, কোন বিদ্তাই আর শিধ্যগিরি 
করে শিখতে হয় না) একেবারে লবেতেই 
স্বতঃসিদ্ধ পণ্ডিত। সেরা আত বটে বাঁবা 
বাঙ্গালী,-বেকার আছি, কি করা যায়? 
অমনই একেবারে ভাক্তার, নন এডিইর, নয় অথর, 
নয় খ্রিচার, নয় ভে!টারেণ-- 

নেপাল। (নেপধ্যে) না না, ঝরে নটার 
আগে আমার লঙ্গে দেখা ছবে না, তাঁর পর বাড়ী 
যেও। (নেপালের প্রবেশ ও নেপথ্যাভিমুখে ) 
আরও দেখ, গুন্ছ? যুখুযো,_-জই পদ চুতোর 
বেটার কাছে টাকার তাগাদাটা এই বেলা একটু 
কড়া রকম লাগাও, বেটার হাতে অনেকগুলো 
ভোট আঁছে। (বিজ্পয় এভৃতিকে দেখিয়া) কি 
গো ব্অিয়বাবু, বলি ধাড়া সাহ্বেকে কি এক জন 
কমিশনর করবে? তা হক, এক জন বড়লোক 
হ'লে আমি তাতে আপত্তি করুতে চাই না, কিন্তু 
এ গ্রামে তার একটা মালিকান দ্বত্-টত্ব থাকা 
চাই ত? 

পত)। সে ঠিক হয়ে গেছে) তিনি আমার 
ডিষ্পেনসাগীটে কিনে নিচ্ছেন, তার একটি 
ভাগিনে বসে আছে, সেই এসে দেখবে শুনবে । 

(স্বতিরত্বের প্রবেশ) 

স্বতি। এই যে বিজয়-টিগ্রয় আছে,--দেখ, 
বড় উত্তম হয়েছে, রাজী হঞ্জেছেন); আমি আর 
পঞুটবাবু রাজুবাবু টাবুকে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেম ) 
অনেক বলা কওয়াতে অবশেষ একরকম শ্বীকার 
পেয়েছেন, আর ছোটধাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিলেন। 

বিজয়। কি স্বৃতিরত্ব মশাই-_ভারী উত্সাহ 
যে? কেরাপী হয়েছেন? 

স্বতি। আর কে? গ্রামের মস্তক যিনি, 
্বয়ং মেজবাবু) প্রথমে কোনমতে স্বীকারই হ'তে 
চান না, বলেন, ও লব ছেলে-ছোঁকরাঁর কাণ্ড, 
কেবল হুট্রগোল,--আর হয় ত কত সময় বেইজ্জৎ 
ই'তে হবে। শেষ কিন্তু পাঁজী করান গিয়েছে। 
এখন লাগ দেখি মকলে ভাল কোরে,-তিনি ত 
আর কারুর দ্বারস্থ হ'তে পারবেন না, ভোট 

প্ 
হণ 

ভাট কি দরকার, ভোঁমরাই লব যোগাড় কোরে 
ফেলস। 

বিজয়। আপনি বলছেন কি? মেজবাবু 
কে? ব্রদাবাবু তো? তিনি কমশনর হবেন! 
আপনি পাগল হয়েছেন ন! কি? 

সত্য। হাত হাঃ হাঃ] তা হ'লেই হয়েছে) 
বরদাবাবুকে কমিশন কল্পলেই গ্রাষের নাম 
উজ্জ্রপ হয়ে উঠবে আর কি! সধ অরধোডক্স 
আইভিক়্া;) সেই টিলে পায়ধ্ামা কাবা পরে 
আমাম1 মাথায় দিয়ে মিটিডে যাবেন, দশট| 
ইংরেজী কথ। ভাঁডাতাড় বলবার ক্ষমতা না, 
কমিশনর হয়ে উনি করবেন কি? 

বিজয় | একট! লেকচার দিতে হলেই পড় 
পড় কোরে পালিয়ে জাস্বেন। 

স্বৃতি। ওছে, তোমরা ছেলেমানুষ,। বুঝছে। 
না? প্রথমতঃ মুদ্দিপালের পাঁপ গ্রায়ে না ঢুকলেই 
তাঁল হতে; তর পর যন একটা কাত 

কোরে ফেলেছ, তখন ত আঁব চাঁরা নাই, সুতরাং 
গ্রামের বর্ধিষু। লোক ধারা, সকলে ঠিক করেছেন 
যে, বরদাবাবু আর পুরোনবাড়ীর তারিণী 

বাবু, এদের দুক্ষদকে আমাদের গ্রঃম থেকে নির্বাচন 
করা কর্তিবা। পঞ্চুবাবু গ্রভৃতিই আমাকে 
ডেকে এ বিষয়ে উত্পাছিত কল্পেন। আর লঙ্ষে 
কোরে মেজবাবুর কাছে শিক্পে গেলেন, নইলে 
আমর এ লকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় মুলেহ 
ইচ্ছা ছিপ না। | 

নেপাল। ঠাকুর--এ সকল ব্ষিয়ে আপনারা 
হাত-টাত দিও না, এ গব প্যোলিটিক]াল ব্যাপারের 
মন জাঁপনারা বুঝবে কি? বরধাবাবু তাঁরিণীবাবু 
এরা বড়লোক আছেন, এই ঢের”-ত!দের 
আবার কমিশনর টমিশনার ছ'তে যাওয়া কেন? 

স্বৃতি। নেপাল, ভূমি বলছ কি ছে? উন্মান 

ছ'লে নাকি! কারে |ক বল? বরদাবাবু কি 
তারিনী বাবু যদি কমিশারী হ'তে রাী হন, তা 

হ'লে আমাদের পরম সৌভাগ্য বাজে জ্ঞান করতে 
হবে) গ্রামে শেয়াজ-কুকুর কাদতে! না যে, যদি 
গুরা ছুজন না থাকতেন? এই যে গত বৎসর 
অনাবুষ্টির সময় লোকে যখন একটু অলের অন্ত ছা হা 
করেছে, পাক ছেঁকে খেকে তৃষ্ণা! শিবারণ করেছে, 

তখন দশ পোনের হাজার টাকা খঃচ কোরে অমন 
শন-ব(ধান ঘাট শুদ্ধ নুতন পুকুর কে কোরে দিলে? 

বিয়। সেতো বরদাঁবাবুই কোরে দিয়েছেন, 
ত। আর কে অন্বীকার করুতে যাচ্ছে? শুধু পুকুর 
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জাত দেখ, পকলেই কিছু লাকিছু আমোদ আহ্লাদ 
কচ্ছে দেখবে, খালি ও কাঞ্জটি নাই আমাদের 
বাঙ্গালা ভদ্রলোকের ঘরে। চাঁলচলন বেড়ে গেছে 
লম্বা, কিছুতেই কুলোৰার যো নাই, সদাই মুখটি 
যেন থিচিয়ে আছি ! যণ্দ দেড়টাকা চেলের মণ হয়, 
তবু যে মুখতার, সই মুপভার থকবে। 

যছু। বাস্তবিক | আমাদের পাঁড়ায় অই 
হাড়ীগা আছে, এই আকালের সময়ও দেখেছি, 
তারা মেয়ে মঙ্ধে নাচ-গান কচ্ছেই,-আর আমাদের 
ভিতর কি যে একটা অলস্বোষের হাওয়া 
এলেছে,ধাড়ীতে ছুর্দোৎসব হচ্ছে-__তাঁও মুখ 
বেজার! ছেলের বে দিচ্ছি, তাতেও বল্ছি-- 
এই লোকগুলো তাই খাইয়ে দিলেই বাচি। যাক্স। 
শুনতে বলেছি, তাতেও হয়--সেকাঁলের মতন 

একালের গাওনা হয় 1 বলে নাক শিটকাচ্ছি, 
আর সয় বল্ছি, আমার আর এ সব ভাল লাগে 
না, খালি প1৮জনের উপরোধে বসা । প্রাণ 
খুলে হাঁপিট। আমোদ কগাটা যেন মহাপান্তকের 
কাজ হয়েছে! যথার্থ বলছি, এই চাষী টাশীদের 
সংসার দেখলে আমার শময়ে সময়ে ছিংসা হয়! 

গোপাল। তা গরাৰ ব্চারাদেক সস্তাষের 
গোড়ায়ও আমা পোকা ধর্গাতে বসেছি। এই 
গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি গুপ বসান খাচ্ছেষে 
ছেলে টালে যায়, সে আর আতধ্যকসা করৃতে 
টায় না। থাপার কনেই্রবল কি আদালতের 
পেয়াদ! হবে) তবু চাঁযাঁর ছেলে লাঙ্গল ধরবে না। 
কুমারের পো চাকে হাত দেবে না! 

বছু। আগ আমাদের গ্রামের চাষাদের পিঠে 
থাওয়। গান কা ঘোঠে এই | মিউনিলিপ)ালিটা 
ই'লেই টখো!এ জালায় অস্থিরপধম কোরে দেখে। 

গোপাপ! সেযা ছোক, তুমি কার দিকে? 
যু । (ভোট ফোটে আমার নিদ্জের ততট! 

চাঁড় ছিপ ৮, ভবে বিজয় সে দিন দুটা ছাতে ধারে 

পেডাপিড়ি কষ্টে, আমি তাই কথা দিয়েছি; 
তোমার বাড়'তেও লা বজয় গিয়েছল? 

গোপাল। ৩:,সে কথায় কাজ কি! খালি 
কাদতে বাকী রেখেছে। তা কি করবো, জান 
ত নেপালের কাছে জামার মাথা বিক্রী । নারকে প- 
বাগানখানা খালাস করতে পাকা ও'দকে যাক, 

ক্রমে সুদ বাড়তেই যাচ্ছে, আজ যদ ওর হয়ে না 

খাটি, এখনই বাগানখান। বিক্রী কোরে নেবে। 
যছু। বেশ ছিল আমাদেস গ্রামখানিতে, 

সকলে এক রকম বেশ মিশেজুলে থাকা গেছলো।, 

দেগছি, এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে একট! রীতিমত 
আত্মবিচ্ছেদ ঘটুতো। 

গোপাল। এ কান্জের অঙ্গই অই) যে ষে 
গ্রামে ইলেকটিত লিসমেট ঢুকেছে, সেই সেই 
গ্রামেই দঙগালি হয়েছে । দি বেষ্ট ফেও্ডস্ হা 
পার্টেড। 

(সত্যের প্রবেশ ) 

সত্য। কিগোপালবাবু, আমায় ছাড়লে? যা 
হ'ঝ, এক মাঘে জাড় পালায় না। এই এক বছর 
ডাক্তারী শিখে পাকৃটিস্ আরস্ত করেছি, তোমার 
বাড়ী কখনও তিজিট নিই নাই, সেটা যেন মনে 
থাকে। 

গোপাল। কি করুবো লত্যবাবু, আন ত-_ 

(বিজয় ও উপেনের প্রবেশ ) 

বিওয়। দেখ, কেন মিছে কতকগুলো ভোট 
ডিাইড কোরে নষ্ট করবে? উপেন, আমার পরা্শ 
শোন, তুমি উইথ্ড় কর। আমি হ'তে পারি 
শাপারিসে পরের কথা, কিন্ত তুমি শিশ্চয়ই হ'তে 
পারুবে না, গোটা দ্রশপোনের ভোট পাও তঢের। 

সত)। বেশ বগ্ছে, যখন মিইার ধাড়াকে 
রিটরণ করা ব্যিষ্কজে আমাদের সকঙগের একমত 
হযেছে, গ্রামের লোকের ভিতর থেকে তা হ'লে 
ত একজন বই কমিশনর হবে লা, সুতরাং তোমাদের 
ছুঙনেরইী উইথড় করা গ্ুপরামর্শ) যখন 
বলেছি, তখন হাবুলকে আমি কমিশনর কোরে 
দেব্ঠ, এই বেলা বিষয়ও উইথড় কর, উপেনও 
উইথড় কর। 

উপেন। ৩৬1] ওয়ারউইক! ওয়ারউইক | 
সত্য যে একফেবাপে কিংমকার হয়ে পড়েছে। 

সত্য। দেখতে পাঁবে--কি মেকার হয়েছি। 
আমি যার্দ ঝলি, হাঁবুলের দিকে যে হবে, তার 
বাড়ীতে অমনি চিকিৎসা করবো, তা হজে কে 
নাওকে ভোট দেবে? হা হাঁ বাবা, এইবার 
এল ত। 

উপেন। ও! কি আমার ওবরায়েন সাহেব 

এপ্লেছেন গো। তোমায় রোগী এদখতে লোকে 

ডাকে, এই ভাগ্য কোরে মেনো। চাকরী গেল, 
বাবু অমনি একথা” গ্রেস্ক্রপ্মন্-বুকের দেড়পাত 
পড়েই একেবারে ভাক্তার, আম যদি কমিশনার 
ইই তো আগেই একটা রেঞ্জোলিউসন মুভ 
করুঝো, থয কোনরূপ রীতিমত ভিপ্লোমা দেখাতে 
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"| পার্বে, তাঁকে ভাক্ঞারী করবার লাইসেম্দ 
দেওয়। হবেনা) তোমার মত হাঁতুড়ের দ্বারা 
বত খুন হয়, ত'র খবর রাখ? 

সভা। যার বুদ্ধি আছে, সে সব পারে। 
উপেন। বাবা, অই একটু বুঁ্ধই আমাদের 

পর্বলাশ কোরেছে, কোন বিদ্তাই আর শিখ্াগিরি 
করে শিখতে হয় না) একেবারে লবেতেই 
স্বতঃসিদ্ধ পণ্তিত। সেরা আত বটে বাবা 
ধাঙ্গালী,-বেকার আছি। কি করা যায় ?-- 
গুমনই একেবারে ডাক্তার, নয় এডিটর, নয় অথর, 
নয় খ্রিচার, নয় ভে!ট!রেণ-- 

নেপাল। (নেপথ্যে) ন! না, রা! নটা 
আগে আমার সঙ্গে দেখ! ছবে না, তার পর বাড়ী 
যেও। (নেপালের প্রবেশ ও নেপথ্যাভিমুখে) 
আরও দেখ, গুনছ 1 মুখুযো,_ অই পদা চুতোর 
বেটার কাছে টাকার তাগাদাটা এই বেল] একটু 
কড়! রকম লাগাও, বেটার হাতে অনেকগুলো 
ভোট আছে। (বিজয় এুভৃতিকে দেখিস) কি 
গো ব্জিয়বাবু, বলি ধাঁড়া সাহ্বেকে কি এক জল 
কমিশনর করবে? তা হক, আক আন বড়লোক 
হ'শে আমি তাতে আপত্তি করুতে চাই না, কিন্ত 
এ গ্রামে তার একট] মালিকান শ্বত্ব-টত্ব থাক] 
চাই ত? 

সত)। লেঠিক ছযজে গেছে) তিনি আমার 
ডিস্পেনসাগখিটে কিনে হশিচ্ছেন। তার একটি 
ভাঁগিনে বলে আছে, মেই এলে দেখবে গুনবে। 

( স্থতরত্বের প্রবেশ) 

স্বতি। এই যে বিজয়-টিথর আতকে, দেখ, 
খড় উত্তম হয়েছে, রাদী হয়েছেন? আমি আজ 

পঞ্চবাবু রাজুবাবু টাবুকে নিয়ে গিয়ে পরড়েছিলেম 
অনেক বলা কওয়াতে অবশেষ একরকম স্বীকার 
পেয়েছেন, আর ছোট৭াবুও আমাদের সঙ্গে যোগ 
(দিয়েছিলেন 

বিজয়। কি স্থৃতিরত্ব মশাই-_ভাগী উত্পসছ 
যে? কেরাদী হয়েছেন? 

স্বৃতি। আর কে? গ্রামের মন্তক যিন,-- 
্বয়ং মেজবাবু ) প্রথমে কোনমতে স্বীকারই হ'তে 
চান না, বলেন, ও সব ছেলে-ছোকগার কাও, 
কেবল হট্টগোল,--আর হুয় ত কত লময় বেইজ্জৎ 
হইতে হবে। শেষ কিন্তু রাঙী করান গিয়েছে। 
এখন লাগ দেখি সকলে ভাল কোরে, তিনি ত 
আর কারুর ঘ্বারস্থ হ'তে পারবেন না, ভোট 

৯ম ৭ 

ভ'ট কি দরকার, তোমরাই সব যোগাড় কোরে 
ফেঙ্প। 

বিজয়। আপনি বলছেন কি? মেজবাবু 
কে? বরদাবাবু তো? তিনি কমিশনর হবেন! 
আপনি পাগল হয়েছেন নাকি? 

সত্য। হাঃ ছাঃ হাঃ] তা হলেই হয়েছে। 
বরদবাবুকে কাঁমশনর কল্পেই গ্রামের লাম 
উজ্জ্বল হয়ে ডঠবে আর কি? সং অরথে!ডক্স 
আইডিয়া; সেই টিল্পে পায়ঞামা কাকা পরে 
আমামা মাথায় দিয়ে মিটিডে যাবেন, দশটা 
ইংরেখী কথা ভাড়াভাড়ি বলবার ক্ষমতা নাই, 
কমিশন্র হয়ে উাঁন কয়বেন কি? 

বিজয় | একট! পেকৃচীর দিতে হলেই পঞ্ড- 
পড় কোরে পালিয়ে জআস্বেন। 

স্মৃতি। ওছে, তোমরা ছেলেমামুষ,। বুঝছে। 
না। প্রথমতঃ মুন্সিপালের পাপ গ্রামে শা টুকলেই 
শাল হতো; তর পর খপন একটা কা 
কেরে ফে.লছ, তখন ত আর চারা নাই, লৃতরাং 
গ্রামের বর্ধিযুঃ লোক ধারা, সকলে ঠিক করেছেন 
যে, বরদাধাবু আর পুরোনবাড়ীর তাগিণী 
বাবু, এদের দুত্রনকে আমদের গ্রাম থেকে নির্বাচন 
করা বর্তব্য। পঞ্চুবাবু গ্রভীতই আমাকে 
ডেকে এ বিষয়ে উত্মাহিত কল্েন। আর শঙ্গে 
কোরে মেক্রবাধুর কাছে শিক্জে গেলেন, নইলে 
আমার এ সচল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় মুলেই 
হচ্ছ! ছিল না। 

মেপাল। ঠাঞকুরঞএ সকল ব্ষস্ছে আপনার! 
চাত-ট|ত দিও না, এ সব প্যোলিটিক]ান ধ্যাপারের 
মন্দ জাপনায়া বুঝবে কি? বদদধ!বাবু তাগিণীবাবু 

এর বঙলোক আছেন, এই (ঢর,ত (দের 
আবার কমিশনর টমিশনা্ ছ'তে যাওয়া কেন? 

স্বতি। নেপাল, ভূমি খগছ কি ছে? উন্মা 
ছলে নাকি! কারে |ক খল? বরদাবাবু কি 
তারিণী বাবু যদি কমিশায়া হ'তে রাআী হন, ত। 
হ'লে আমাদের পরম সৌভাগ) বাজে জ্ঞান করতে 
ভবে) গ্রামে শেয়াল-কুকুর কীদ্তো না যে, যি 
গুর] দুঙ্জন না থাকতেন? এই যে গণ্ত বৎসর 
অনাবুষটির সময় লোকে যখন একটু অলের অন্য ছা ছা? 
করেছে, পাক ছেঁকে খেয়ে তুষ্তা নিবারণ করেছে, 
তখন দশ পোনের হাজার টাকা খবচ কোরে অমন 

শান-বাধান ঘাট শুদ্ধ নুতন পুকুঝ কে কোরে দিলে? 
বিজয় । সেতো বরদাবাবুই কোরে দিয়েছেন, 

ত1 আর কে অস্বীকার করৃতে যাচ্ছে? শুধু পুকুর 
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কেন? বড়গাত্তার সঙ্গে যোগ কোরে যে পাক! 

রাস্তা! তাও ত তারিণীবাবু তার পিতৃশ্রাঙ্গের সময় 
নিজ খরচে কোরে দিক্সেছিলেন ? তা ছড়া স্কুল, 
ভিলপেম্সারী, লাইব্রেবী-শকলতেই গুদের ছু নেরই 
টাকা বেশী, অতিথিশালাও বাড়ীতে আছে, 
কিন্তু তা বলে কমিশনর কি গুদ হ'তে পারেন? 
গ্তাটস্ আউট অফ. দি কোয়েশ্চেন। 

সত্য। 
প্রথম প্রথম ঢের ইমগ্রুভমেণ্ট আবশ্বাক হবে, 
টাকাও বিস্তর চাই, তা বরং আমরা স্বীকার কচ্চি 
যে, হাবুল কমিশনর হলেও সব চাদার জন্য যেমন 
আগে শুদের কাছে যাওয়া যেতো, তেমনি যাওয়! 
যাবে। 

উপেন। তা কেন? ওদের দু'জনের মধ্যে 

এক জন জলের কলের জার এক জন ড্রেনের ভার 
পিন না; তাতে আমাদের কোন আপাতত নাই। 
আমি কমিশনর হ'লে খুব তাল রকম কোরে 
মিটিঙে এদের থ্যাঞ্চ দেব। 

গোপাঙগ। হ্যা, না হয় চৌধুরী ওয়াটার ওয়ার্কপ 
আর ঘোবাল ড্রেনে্জ নাম দেওয়। যাবে। 

ব্জিয়। আরেবাপরে! তাকি হয় গোপাল 
বাবু? অই থ্যান্ম [দিলেই আর সেটা কাগজে 
বেরুলে যথে্ট হবে) নাম ওদের কখনও দেওয়া 
যেতে পারে না, আমার মতে জলের কলটা রুসিয়াগ 
জারের নামে নিকল্যাপ ওয়াটার ওযবার্কস 
হওয়া উচিত, আর ড্রেনেজট] কাবুলের ক্সামীর 
আর ঘারমাণির এম্পারারের নামে মিলিয়ে আব্দর 

বভ্যন উইলিয়ম ড্রেনেজ করা যাবে। 
স্মতি। টাকা-কড়ির যা আবশ্যক হবে, তা 

বুঝি কূপা কোরে গুদের কাছে নিতে ঝাশী আছ? 
আর মোড়শী করবার বেলা আপনারা নিঞ্ে। 
এই দেড়লক্ষ টাকার উপর আয়ের অমীদ।রীগুলো 
শুর ম্চারুরূপে চায়ে আলছেন, আর তোমার 

এই মুন্সিপ।লের কাজটা এমন কি শক্ত হে বাপু 
যে, গুদের মত লোক তা নির্বাহ করতে পারবেন 
না? আচ্ছ', বজ্র, ফড়েডাঙ্গা, ঘুটেপাড়া গ্রভৃতি 

ছয়থান] গ্রাম আমাদের মুন্সিপালতুক্ত হবে, ম্যাড়া- 
পাড়ার তো! ছ্ু-্জন কমিশারী? ভাল-যদি 
তোমাদের ছোকরা গোছ ইংরেছী জ্বানা নিতাত্ত 
আবশ্যক হয়, একজন থাক্, আয় গু;দরও এক ত্নকে 

রাথ। গ্রামের মস্তক ওর, এখানকার রাজা বল্পেই 
হয়) তোমাদের বিস্তর উপকার আছে, অথচ 
মানীগ মানরক্ষা হবে| 

ইা, গ্রামে মিউনিসিপ্যাজিটা হ'লে 

(যাপিফের প্রবেশ ) 

ঘাণিক। আহা, বেশ! বেখ বলেছে 

প্রোফেসর ভট্টাচার্ধি। আহা বেশ-- 

(গত) 

আছ মালীর মান রাখতে বল কে ঘ্বানে। 
নাম রেখেছিল দশরথ 

খাল কেটে ধে গঙ্গ! আনে। 
আর রাখতে মান জানে বটে 

দিল্লীর খোদাব্ঝ, 
যেরামরাত্ে কলেন ধার্যয। 

হালের ইন্কম ট্যাক্সো, 
যেফকফোর মত নক খুলে দিলে 

পাগুবের এগ্ডামানে ॥ 
আর কপিবংশে মান রেখেছে কংস মছারাজ।, 
যে বিভীষণে মিডিমনে দিলে ব্ষিম সাজা, 

অ|পীলে রায় রইল বজায়, 
( এখন ) আলিপুরে ঘানি টানে। 

কেদে আকুল বুন্দে দুঙা 
প্রাণপতির অপমানে ॥ 

সত্য। মাতলামে। কর না ব্লুছি মাশিক, 
থাবড়া খাবে? 

মাপণিক। আছাহাছা] (চুমকুড়ী) 
বৃন্দাবনকি ঘ।টপর বৈঠশ্ত রঘুবীর 

বাঞ্জত বন্শী, সাজ্ত মুন্সী, 

হাসত ধানুকী ধার 

ন্পড় বাবা আত্মারাঁম”--সত্য খুঁড়ো, অত চটছে। 
কেন বাবা? আচ্ছা স্থুতরতুখুড়ো, ভোমরা বাব! 
সত]যুগের জল কৃষ্টোন-বাযা, তোমার শাক ঘণ্ট।র 
দিব্যি এনট! ঠিক বাবস্থ। দেও)--আমি একটি 
মোলায়েষ সুরে গান করেছি আর সত)খুড়ে। থামক। 
খামক। একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে তেড়ে মারুতে 
এগেন--এর ভিতর মাতালটা কে বাবা? 

শ্বতি। মা না, মাণিধলাল ছোকরা ভাপ, 
ছোকরা ভাল, একটু আমোদ আহ্লাদ কোরে 
েড়ায় মাজ্জে। বাবা, একটুখানি স্থি্ন হও, একট! 
আবশ্যকীয় কথা হচ্ছে, তামও শোন। আমি খল্ছি, 
তোমাদের এক ভ্রন কমিশাগী হও, জার এক জন 
কমিশারী হয় বর্দা বাবু, নয় তারিণীধাবুকে 
কর। 

বিজয় | না, আমাদের ভিতর এক অন হব, 
আর অন্য কে,-আমিই হব) আর যে এফ জন, 
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সে ব্যিয়ে আমাদের সকলেরই একমত হয়েছে 
মিষ্টার কে, ধযাড়া। 

স্বৃতি। সেকি! সাহেব নাকি!--সেকেন? 

বিজয় । সাহেব না, সাহেব না, তার না 
হচ্ছে থগেন্দ্রচন্্র ধাঁড়া, বিলেত থেকে চাঁষবাস 
কোরে এসে তার অই নাম হয়েছে। 

শ্বৃতি | বিলাতী চাষের পাশ কি? 
মাণিক। আর ঠাকুর, তা জান না বুঝি? 

তারী বিদ্ধে-ভতাতে বোনে ধান, গাছ হয় বেগুন, 
ফলে ধেড়প, তার পর টেকিতে কোট,-রেক রেক 
মাষকলাই আর চিনের বাদাম বেরুবে। 

শ্বতি। আরে মাণিকটে জালালে রে! বলি 
হ্যা বিজয়, তীর নামও কখন শুঁননি! তিনি 
কোথায় চাষবাস কচ্ছেন? 

বিজ্য়। ছি ছিছি| তিনি পাশই করেছেন, তা 
ব'লে চাব করবেন কেন? 

মাণিক। ঠ'কুর, আমার কাছে শোন, যত 
দুর পারে, এখানকার পাশ ঠাসিয়ে গবর্ষেন্ট টাকা 
দিয়ে এদের বিলেত পাঠায় । কিন্তু সেখানে বিদ্যা- 
দানের এমন বন্দোবগ্তটি আছে যে, পে বিদ্যাটি 
ফিরে এসে এখানে আর ফলাবার যো নাই। 
আমাদের এই ধাড়া সাহেবকে লাজলের বিস্তায় খুব 
মজবুত কোরে এনে গবমেন্ট তাকে ছেলে 
ঠেঙ্গাবার মাষ্টার কোরে দিয়েছেন। 

বিজ্ঞয়। হ্যা, তিনি এখন রাওজপিগি ক্ষুলের 
মাষ্টার, কিন্তু বাকড়োয় তার মামার বাড়ী 
আছে। 

শ্মৃতি। তা বাওলপিত্ডি থেকে ম্যাড়াপাড়ার 
পিপ্ডি চটকাতে তাঁকে আনা হচ্ছে কেন? এখান- 
কার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? ৃ 

বিভ্য়। ওঃ! আমাদের গ্রামের বিষয় তিনি 

বিশেষরূপে জাঁনেন। তীর শালা বন্ধিমধাবু এখানে 
নেটিব ডাক্তার ছিলেন। 

মাণিক। সে হিসাবে কিস্ত ভাই আমার 

পিলেমশায়ের বেয়ানের ক্লেম বেশী। 

উপেন। কিসে? 
মাণিক। তিনি একবার কল্কেতায় বেণেটোলায় 

ভূষণ দাসের আখড়ার সামনে প্রায় ছ-মাল বাসা 

কোরেছিলেন) সেই ভূষণ দাস যে আমাদের 
বারোয়াণীতে যাত্রা গায়, তার দলের বাটটে 

লোকের গ1 দিয়ে ম্যাড়াপাড়ার হাওয়া তার গায়ে 

ছ-মাস লেগেছে) এস, জিওমেট্রী ক'সে দেখ, 

সম্পর্ক গ্রুভ হয়ে যাবে। 

৭৯ 

শ্বতি। হাঃ ছাঃ! মাপিক থিছ্বে বঙ্গেনি) ও 
মাতাল না তোমরা মাতাল? 

যু । আর মশাই, আপনার বরদাবাবুই বঙ্গুন 
আয় তারিণীবাবুই বলুন, শুরা মিটিডে গেলে কেব্্ 
হাত তুলবেন বই তনয়। 

স্বতি। শ্বীকার ) কিন্তু বাপু, গুদের একটি হাত 
তোলার দাম কত? তোমার আমার হত লোক 

এক বৎসর গঞ্জ গর্প কলেয! হবে না, গুদের এক 

চোখ-মটকা শীতে যে তা হয়। 
নেপাল। ঠাকুর, রাগ ক'র না--জাপনারা না 

কি বিদেয়টা আলটা পাও, তাই একটু শুদের 
খোলামোদ করা অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি ঠাকুর 
একটু আমার হয়ে চণ্ীপাঠ কর, না হয় একটা 
ঘড়াটা আসট। দেওয়া যাবে। 

স্বতি। কি বল্পি পাষণ্ড পাষর! রমানাথ 
শ্বৃতিরত্ব খোঁপামুদে 1 তোর মাকাল ঠাকুরের বাপ 
নির্বংশ ছক! তুমি বাহ্মণ মান না? আর মানবিই 
যদি, আমরাই বা ভা হলে তোদের পরিত্যাগ 
করুবো কেন? তোর ঠাকুরদাদাও যে আমাদের 
বাড়ী মাছের ঝুঁড়ী মাথায় কোরে এসেছে--আামি 
তখন বালক। আজ দু-বন্দ জমী হয়ে আর ভায়ের 
চাঁপকান পরা দেখে তোর এত দূর আস্পর্দা 
বেড়েছে? আমি বড়মানুষের মোঁসাছেব? তুই 
আমায় চণ্তী পড়য়ে ঘড়া দিবি? চুচো কোথাকার! 

বিজয় । স্বৃতিরত্ব মশাই, রাগ করৃধেন না, রাগ. 
করুবেন না, ছি ছি ছি! নেপাল, এ কি রকম 
আঁকেল তোমার? 

নেপাল। বড়মানুষের দিকে অত টান, তা 
বোলবো না তো কি? আমায় রাগালে অত জ্ঞান 

থাকে না। 

মাঁণিক। তাই বই কি, লোকে কথায় বলে 
মেছোহাট।। 

নেপাল। দেখ মাণকে--পা্ী মাতাল-- বদ- 
মায়েস। ৃঁ 

মাণিক। রলো। রলো, একলা পারবে না 
নেপাল বাবু, আমি তোমাদের বাড়ীর ভিতর খবর 
দিই, একেবারে আমার উপর আমিষের শ্রাদ্ধ হয়ে 
যাবে এখন । 

স্মৃতি। যত বড় মুখ ভত বড় কথা | মেজ- 

বাবুকে ভারিণীবাবুকে ছকড়া নকড়া! আমি 

খোসামুদে? 'আচ্ছা--আজ থেকে এই আগুন 
জাল্লেম | দেখি, এ গ্রামে মানুষ আছেকি না? 
আর এই খোসামুদে ব্রাহ্মণের ব্রহ্ধণ্তেজ আছে 



তিও 

কি না,একবার দেখিয়ে দেব, তোর দর্প যদি না 
ুর্ণ কর্তে পারি নেপলা, তো এ গ্রামে বাস 
কোর্বো না। | প্রস্থান। 

বিভয়। দেখ দেখি, খামকা বুড়া বামুনকে 
রাগিয়ে দিলে। 

উপেন। ভারী অন্তায়। 
গোপাল। বোধ হয়, এখনই বাবুদের ওখানে 

যাবে । - 
নেপাল তা হ'লে বাবুরা আমার চাল 

কেটে এখনি উঠিয়ে দেবেন শার কি। 
ম।পিক। (মরে) বলি ওছে নারদ খবি-_ 

তুমি কোথায় আছ হে, একবার মধুর বীপা-য্্ে 
পটা-পট তালে কোন্দল রাগিনী ভাঙতে তাগতে 
এই আসরে অবতীর্ণ হও খবি গো। 

সতয। মাণিক, সব লময় ইয়ারকী ভাল লাগে 
শা। নেপালহাবু কথাটা যে উ'ড়য়ে দিচ্ছ? আচ্ছা, 
বাবুরা মনে কল্পে কি তোমার কিছু করতে পারেন 
শামনে করনাকি? 

নেপাল। তোমরা 
করি না। 

মাণিক। তা বই কি! নেপালবাবু মাছ থেকে 
পাঠা হয়ে দাড়িয়েছেন, উনি কাকে ভয় করবেন? 

নেপাল। দেখ মাণকে--জুতিয়ে মুখ ছিড়ে 
দেব। 

সকলে। 
গোপাল। 

ভাই। 

সত্য। ফি 1ওরালকেল আমাদের সাম্ন 
দাড়িয়ে বলে, বামুনকে জুতো মারবো? পাখী 
কোথাকার! আয় দেখি, কেকাকেন্নারে? 

ভয় কর; কর, জাণম 

কি,কি, নেপলা ? 

অঃ--থাক থাক) যেতে দাও 

নেপাল। আয় না। খোসামুদেরা-- 
বিজয়। বটে, ষাঁ থাকে কপালে 1--দাঁও 

শাগিয়ে। 
গোপাল। যদ আয়, ফুড়তৎ কোরে ল'রে 

পড়ি! 
| গোপাল ও যছ্ুর প্রস্থান । 

সকলে। লাগাও--লাগাওস্মার--মার-- 
নেপাল। কি? কি?--আয় না-_আয় না-- 

মারবি? মারবি? আয় না পাড়ার দিকে-_ 
সকলে। গলাটা টিপে ধর--গলাট! টিপে 

ধর- 
| মাণিক খ্যতীত সকলে মারামারি 

করিতে করিতে গ্রস্থান। 

অমৃত-গ্রস্থাবলী 

মাণিক। (নম্বরে) ওগে!। খধিবর গো! তুমি" 
আনাচে কানাচে খোজে খাজে ছ্চে কোথা 
ছিলে গো! যেমনই ডেকেছি, তেমনিই এসেছ,_- 
তাখৈয়া-তাখৈ-__তাতাখৈয়া করে গো। ওগো, 
তুমি জাগ্রত বটে গো ঠাকুর, কেউ থাকে বা না 
থাকে, তৃমি আছ গো--আছ গো-আঁছ গে!। 
জয় নারদ 1. নারদ--নারদ 1-- 

(গত) 
বল বীঁণে হরি হরি বোল, ছরি হরি বোল। 
ভারতে কে খুলেছে, ভোট চ'লেছে, 

হবে মজার গওগ্গোল। 

একভাঁর ঘর কোথা আর, 

সথ্যতারে শিকেয় তোল) 
নারদ দরূদ কোরে বাঞ্জায় বীপণে-- 
গাগ্লাগ-্াগ- লাগ কোদল॥ 

ঘিতীয় দৃশ্য 

বিঅলীর স্বশ্তরবাটীর অস্তঃপুর | 

বিজলী ও তটিনণী। 
বিঅলী। কুলবালা কত জালা সই গো সই বল? 

সাজে সকালে কত কাঁল জার ফেলুবে নয়দ-জল | 
ধন দেখে মা মনের মতন দিয়েছিলেন বিষে, 
জানতেন নাকো বাঘিলীকে সপে দিলেন ঝিয়ে, 
মাথা থাস মরাযুখ দেখিস্ গোলাপ-জজল। 
শাশুড়ী হয়ে এত আড়ি দেখিস্ কোথা বল? 

তচিনী। আবার কোথা দেখতে যব, 
ঘরেই জাছে ভাই, 

অঙ্পে জলে সোনার শরীর পুড়ে হল ছাই] 
রাত গ্জেগে ভাই এত বোঝাই 

বোঝে নাকে! বোকা, 
এখনও সেই "্মা--মা-_ মা” যেন কচি খোকা । 
দুঃখের কথা বলবো কি আজও এত দরদ, 
সে দিন কি লা মাগীকে কিনে দিলে গরদ | 
কোনমতে বোঝে না যে নেব!র কুটুম মা, 
দিনে বেতে ছু'ছাত পেতে কোরে অ।ছেন হ। 

বিজলী । খুঁজে খুজে নাম রেখেছেন 
বাবা বিগলী 

তাইতে বুঝি দুঃখে ম'জে এত আলাম অলি | 
শুনেছি ভাই সাহেবদের বড় নাকি বেশ, 
খেটা হ'লেই মা-বাঁপের সম্পর্কটি শেষ। 



গ্রাম্য-বিভ্রাট 

যত বলি বড় হলে ছেলের শত্রু মা, 
বলে “থ1ক্ থাক্ বুড়ো মানুষ কিছু বলো! না”-- 
বাবুর ভালর জগ্চেই ভাই এত কোরে বলি, 
( তা) স্ত্রীনন কথ! শুনবেন কেন ?-- 

এ যে ঘোর কলি। 
তটিনী। সইতে পারি অনেক বটে নামটি 

তটটনী, 
খটিক্ে গ্যাঠ। এত খাটায় তবু চটিনি, 
মাগী এচে এচে গোইলের ছ্াচে, 

ূ বেছে নেছেন ঘর, 
বে কি না পরের মেয়ে 1" 

খেয়ে দেয়ে উপর নীচে কর। 
অমি কষ্ট কোরে লিড়ি চড়ে যাই 

শুতে দোতালায়। 

মাঁগী ব'পে ঝসে খালি কাসে 
নীচেকার চালায়। 

কেপে কেসে হাপ ধরেছে, যা না কেন কাশী, 
(না)ভা ছলে ছেসেছেসে 

ঠাস্বে কে হত এড়াবাসি | 

( দীপন ও মেখলার প্রবেশ) 

ঈাড়য়ে দাড়িয়ে এত কথা 
কিসের বকুলফুল, 

যাঁওনিকো ধূতে গাবাধনিকো চুল? 
বজলী। এই ভাই মনের দুঃখ বলছি দু-জনে, 

ু-্নেরই সমান জাল1 শাশুড়ীর সনে ! 
টীপনা। বলি আমিই বুঝ ফাক? 

গুনিস্ যদি সকল কথা! লেগে যাবে তাঁক ! 
মাগী-বিটিলে-ব্টিলে-বিটুলে ! 
রাগ মরে নাধরে | 

পিটলে--পিটলে--পিটলে 

বিপনা। 

টিনী। কি জান, 
বুঝে নেছ কাজের ভাজ, 

তাইতে পার সামলতে, 
মাগী হেরে যায় মামলাতে। 
আমার মর্তে আছে একটু লাভ, 
ঘোচেনি এখনও ঘোমটার সাজ) 
আবার আমার যিনি রসরাজ, 
তার মন্ট| কিছু দরাজ; 
লক্ষুলজ্জ! ভারী, 
একটু মাতৃতজির জারী) 
তাতেই মুখটি চেপে গুম্রে গুম্রে মূরি, 
ভাবি কঙ্দিনে পাপ সরিয়ে নেবেন হরি! 

৩১ 

দীপন |-- 
আমার অত নাইকো সরম, 
ঢের দেখেছি ধরম করম, 
পেলে নরম সবাই ধরে চেপে, 
দিঙ্গে একগুণ দশগুণ দেবে মেপে। 

মেখল!। তাই বই কি, | 
কেন খাকৃতে যাব মুখ বুজে? 

লোকে আপনি চলুক বুঝে স্ুঝে। 
আনি থাকৃতেম চুপ কোরে ফোটাতেম ন! মুখ, 
ও মা ক্রমে দেখি মাগীর বেড়ে যাচ্ছে বুক | 

এক দিন ভাই সকালবেলা বসে বাঁধছি চু, 
রান্তিরে ও এনেছিল গোট!কতক ফুল, 
ভাবলেম, তালবাসে বেণে-খে!পা, 
তাই একটি বেঁধে গুজি ফুলের থোপা, 
তা চিরুণী দিলেই চুলগুলো যেতো থ'লে খসে, 
একটু নাকি আছে ভাল কুস্তলবৃষ্ ঘ'বে, 
তাই তেলের শিশিটা পেড়ে 

দিচ্ছি একটু ঢেলে, 
ও মা! 

চোখখাঁকী অমনই এসেছেন দু-ছাত মেলে। 
বলে বৌমা-বৌমা- বৌমা বৌমা-- 
আ মরু মাগী !--জামার যেন বাবা-কেলে মা | 
বলে দেখ মাথাটা হয়েছে গরম, 

ভারী নাকি গিরিক্সি- 
দেবে একটু কবরেজদের 

অহ কুন্তলীমি বিরিদ্ি? 
আমার তো উঠলো হাড়ের ভেতর থেকে 

অ'লে,__ 

বল্পেম আহা হা হা! 
সোহাগে ষে পড়ছে ঢলে! 

আরও কিছু কি চাই ?--পাউভার 
ম্যাকেসার ? 

বাকী থাকে কেন? 
ৰ ভাল কোরে দেও ন' বাছার ! 

(অমনি ) চোথ ছ'ট না ভেধরে উঠে 
চল্লেন বে্টোর কাছে) 

আমিও গেলেম পাছে পাছে, 
পাড়াল থেকে তাকে দ্রিলেম 

এক চোঁখমটুকাঁনি, 
লে ভাই তাঁর মাকে দিলে এক ঝটুকানি, 
মাগী তাই খেয়েই পালিয়ে গেল পড় পড়, 
আমি আদর কোরে বাবুর গালে 

লাগালেম দুই চড়। 



৩২ অস্বতগ্রশ্থাবলী 
দীপনা। ওলো তোদের তো অনেক ভাল 

অনেক ভাল দেখি, 
হাড়ে নাড়ে জালালে আমায় বুড়ী নেকাঁ। এক দিন ভাই ওর হয়েছে একটু অর, আমি তাড়াতাড়ি শুতে ব'লে থুলে দ্িলেম ঘর, 
সে শুলো গদীর উপর ব্স্শেম গে পাশে_ 
আমি মাথায় দিচ্ছি ল্যাভেগ্তার, 

| +ও” ছবি পেখাচ্ছে তাসে-- বড় বেশ তালগুলি আসল ফরাসী, 
আলোয় ধ'রে দেখলে ছবি লাজে আসে হালি) ও মা! সাড়া নেই, সুড়ী নেই দরজ্ঞাটি ঠেলে, 
আড়ি পেতে দেখছে মাগী পোড়া চক্ষু মেলে) কাছে কাজেই স'রে ঈাড়ালেম আমি একটু উঠে ইকলো মাগী ঘরের ভিতর একেবারে ছুটে) 

বাবা ধাবা বাবা বলে হাতে নিয়ে পাখা, 
শিল্পরেতে বসূলে! গিয়ে মুখটা কোরে বাকা | বনুবে। যে পতি-সেবা গায়ে বুলুবো হাত, 
মাগীগ তা সয় না বুকে জাতে লাগে তাত ৃ 

বিজী। আমার কত কট স্পট কোরে 
বলবো তোদের কি-- খেটে খেটে এ সংসারে সারা হয়েছি | কিছিল আর কি হয়েছে দেখছিস্ তো অঙ্গ, 

বাচবো নাকো বেশী দিন দেহ হ'ল ভঙ্গ | 
কাজ নাই আর আয় ভাই আসিগাটা ধুয়ে, 
চাল ভেব্রেছে মাগী আবার খেতে হবে শুয়ে। 

(গীত) 
বিদলী। চল্ চল্ ভাই কাপড় কেচে প্রাসি। 

( আবার ) বাড়ী এলে পি'ড়েয় বসে বধবো 
চুলের রাশি ॥ ওলো উঠেছি সই কোন্ সে ভোরে, 

(সবে দই-আলারা ভকছে জোরে, 
কত কষ্টে নান করেছি, 

গা মোছালে ছুটে! দ্রাসী। 
শাশুড়ী মাগী এমনি পাষাণু, 
কাজে আমায় দেয় না আসান, 
তাড়াতাড়ি ধ'রে দিলে কোলের ক!ছে 

ভাতের কাসি। 
তার পরে কি হয় সো ঘুম, 
পড়েছিলেম মেরে ঝুঁষ, 
তাল খেলাতে তুললে এসে মাসাস্ সর্বনাশী-_ 

পোড়া মুখে সদাই হাসি ॥ 
আবার সাজে দিতে না দিতে বাতি, 

আমার শ্বপ্ডয়ের বাপের নাতি, 
শুইয়ে খাটে টিপবে পা বলৃবে ভালবাসি +- 
আমি খেটে খেটে সারা হয়ে নয়নজলে ভাসি ॥ 

তটিনী। চভাই চ, যদ্দিন পাস 
| দুঃখের বোঝা ব*-- 

থাকৃতে পোড়ার শাশুড়ী বালাই, 
সোক়্ামীর সখ তো অদৃষ্টে লাই! 
আপনাদের দোয় আপনাদের ঘর, 

তবু যেন হয়ে আছি পর! 

(গীত ) 

সকলে। যেন আমাদের কেউ নয়। 
মা হয়ে বসেছেন পেয়ে এত কি লো গায়ে সয়॥ 

বরেছি লই দিয়ে মালা, 
জুড়াতে কৌমার-আাল।, 

চোখোচোখি হয়ে রব সে যর্দ গো কাছে রয়-_- 
আবাগী শাশুড়ী মাগীসেন্ুথে কণ্টক হ্য়। 

আবার আছেন এক যে ননদিলী, 
কিছু কম নন তিনি ধনী, 

মায়ে বিয়ে মিলে জুলে কেটে কেটে কথা কয়।-_- 
যৌবনে জীবনে বুঝি ঘরের অরি করে ক্ষয় 

[ পকলের প্রস্থান | 

তৃতীয় দৃশ্য 

হাটের পথ। 

(ঢু্দী, পরাণ, চৌকিদার ও গ্রামবাপিগণ ) 
পরাণ। রেয়ত্জন সব হা'পিয়ারঃ-ন্তকুম 

মহারাণুর,_হুচুম মাজ্টর সাহেবের,_-সব চ+লে 
চল._ চলে চল,--হাটতলায় ছিলিকসন্ হচ্ছে-সব 
চল) যে জমী রাখে, বাড়ী রাখে, সব চল ) ঠিকেদার, 
কোর্ফাদার, নাথরাজ, মৌরল, বেক্মভতর, পিরিতবর, 
চ'লে চপ--চ+লে চল--ছিলিকসন-_-ছিপিকলন ?__ 
গারের যে যে বাবুকে কামিনীরষণড় করুবে, 
তাদিগৃগের বোট দেবে চল। 

১ম গ্রা-বা। ও পরাণদা, এ হ্যাংনামাটা 
ক্র? মাজষ্টর সাহেব তাবু গাড়ে রায়খজনেরে 
ঢোল পিটিয়ে তলব নিচ্ছে কেন? 

₹য় গ্রা-বা। ওরে বুঝি এই ছুতিক্ষি হইছে, 
সান ছু-সনের খাজানা মাপ হুবেক, মা মঙগলচণ্ডী 
মার সাহেবকে বেঁচিয়ে রাখুক, মা কুইনী- 
কোম্পানীর বোলবোলা বাঁড়ক, এই আকালের 



ব্ক্পা 

গ্রাম্য-বিদ্রাট 

দিনে খাকানাট! রেয়াত হঙ্গে তবু আানটা কতক 
বাঁচে! বীচেনের ধানগুনে! পর্যন্ত মাগ-ছেলেরে 
খাইয়েছি, খার্ানা আর দেব কন্তে |. 

পরাণ। তা গায়ের ইঞ্জিরিপড়া বাবুরা 
তামার খোরাকের যোট কোরেছে, ভাবিস্নে। 
এদ্দোপলতে হচ্ছে, বাবুর! সব কামিনীর-ষাড় ছয়ে 
এলের কল আনাবে। গোপালে উড়ের সুড়ঙ্গ কেটে 
শর্মা বানাবে,যত পার্স প্যাট তরে খাস। 
খাকসানায় রেয়াত হবে কি রে হেবলো? এই 
হলিকশনটা হয়ে গেপেই পথ ইাটনি, তার খাঞজান! 
'দতি ছবেক,নাম হবে তার ট্যাকপো) মাঠে 
যাবি, তার দিবি ট্যাকসে।,-যপি বছরে ছু-বার 
পাট তালে, তা হলি ফেরার হবি, হাল গরু 

বিকিয়ে যাবে। 

১ম গ্রা-বাঁ। ও, তোর হালার গায়ের মুখে 

নাড়ি ঝাঁড়,! প্যাটের পীড়ের ট]াকৃসো দিয়ে গীয়ে 
খাকুবো 1 এ কামিনীর-ষাড় হবার আগেই দেখি 
আমাগোর বাবুগুলো। বল্দে-বাড়ের একেল 
পেয়েছে, আমি ত ছাটশুলায় যাঁচ্ছিনে,-আয় 
পেশ আজ, ক্ষ্যাতে যাই। 

| উভয়ের প্রস্থান । 
পরাণ। চ'লে চল--চ'লে চঙগ, রাঁয়ত্জন সব 

লে চল-কামিশীর বাড়কে বোট দিতে হবেক। 
দ্ধ বাড়ীতয়ালাদের বোট আছে মাদীবাড়ী- 
উলিদের বেটি নেই 7-চালে চপ $-বাঁজা রাজু, 
বাজা-বাক্ছা। ছিলিকসন-_-ছিলিকধন | 

| ঢুপী ও পরাণের প্রন্থান। 

(বিজ্য় ও 

বিজয়। শেখেো,য; দেখ একবার কামাদ্ের 
এাড়ী। উট করে একবার ঘোলাকে ডেকে দিয়ে 
হাটতলায় আয়। 

শ্টযমা। আমার যে স্কুলের বেলা হছবে। 
বিশ্বয়। নানা না, আদ আর ক্কুপ যেতে হবে 

৭,সলেখাপড়া শিখে তো বেটা মাথ! কিনবে! 
(হাটের দিন জাবার স্কুল যাবে! ওই নেপগা 
পাঠাটা ওর দাদাকে বলে বজ্জাতি কোরে 
শীচেকাঁর ক্লালগুলে। খুলিয়ে রেখেছে। য| ব্লৃছ্ি। 
'খগগির ঘোলাকে ডেকে নিয়ে আয়। 

শ্যামা । আর ঘোলা যদি না আসে? 
বিজয়। আস্বে এখন) না আপে, কোর 

কারে টেনে আনৃবি-ব্ল্বি, মামাকে যদি সব কটা 
ভাট দিস, তা হ'লে মাম! এবার থেকে তোর ঘত 

শ্যামার প্রবেশ) 
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বাকী খাজানার মামলা অমনি কোয়ে দিবেন। যেমন 
কোরে পারিস তাকে আনবি)--হাতে পাকে ধর্বি, 
বাপাস্ত দিব্যি দিবি, খুনোখুনি ছাবি। তার ভোট 
কটা পেলে নবনে, নটা, ছিরে, পর়মা-ও অঞ্চলের 
সব গুয়োটার তোট কটাই পাও) যাবে। যা ধৌড়ে 
হ1,-ওরে দাড়! দাড়া 

খাম । আবার কি মামা? 
বিজয়। দেখ, এক কান কর্তে পারব? 

কারুকে বলিস্নে, তোদের দলের কোন চালাক 
ছেলেকে দিয়ে সিধে ছুলের থিচিলীর পালুয়ে আগুন 
লাগিরে দেওয়াতে পারিল? ও কেটার হাতে 

অনেকগুলো ভোট, নেপল্াা পাঠা লোভ দেখিয়ে 
পবগুলো যোগাড় কঠেছে 1 পানুয়ে আগুন লাগলে 

বেটা আর ছাটতলায় যেতে পারবে না। 
হামা । চুতোরদের বেচোকে বলি গে, সে 

মনে কল্পে সব পারে) কিস্ততুমি যে কিহচ্ছো, তা 
হ'ঞজে আমায় একখানা ভাল ব্যাট দেবে বল? 

বিজয় । আচ্ছা, দেবো) এখন যা, দৌড়ে ঘা, 
এক নিশ্বাসে যাবি,-ওরে-ওরে, আমার পাগড়াট। 
দিয়ে যা 

| পাগড়া দিয়া শ্যামার গ্রস্থান। 
বিভয়|। (করযোড়) অয়মাকালী। অয়মা 

কালী |- আমি মিছ মিছি আঙ্গ,মিছি মিছি ব্রাহ্ছ। 
আমায় কমিশন কর মা! আমি গোড়া পাঠ! বলি 
দেব, মুড়া ছুটে! নেব না। মাঁ কালী, যদি কমিশনর 
কোরে দিতে পার, আর সমাজে যাব না (না 

না! নিরাঞার] শিরাকার | তুমি রাগ কর না,--. 
আমি ছু্নকেই মানি। মা1-নাথ? যেকয় বাবা 
আমায় কমিশনর কোয়ে দাও। 

| গ্রস্থান। 

(নেপাল ও ছুই জন জেলের প্রবেশ ) 

নেপাস। উ$ঃ--অই বিক্ধেটা যাচ্ছে না? ওকে 
ঠিক করৃতে পারৃণ্তল, তা হ'লে এক পয়স! নিতেম 
মা) তোদের এমপি কুলীন কোরে দিত্যে। 

১ম জেলে । না প-কর্তা, তার আর কাঞ্জ নেই, 
অই লগণ্ডা টাকা যোগাড় কোরে দেব, তুমি তালুইকে 
জাতে তুলে দিও, তা হুলেই ঢের হবেক। ও 
বিকোবাবু-উকাীপ মানুষ, ওনার সাথে লাগতি 

গেগে আবার একট। হ্াংনামা বেধে যাবেক। 

নেপাল। আচ্ছা, টুলোয় যাক) তুই মীঙ্েকে 
নিয়ে তেঁতুগতলায় দাড়া গে.-খ্জের দলে যাকে 
যাকে ওখান দিয়ে আস্তে দেখবি, তারেই মার্বি 
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গোড়মুড়োতে লাঠি! আমার ভোটারদের গলায় 
সব রাঙা ঘুন্মী আছে, দেখিস যেন তাদের কিছু 
বলিস্নে। 

| গ্রথম জেলের প্রস্থান । 

২য় জেলে। আর মোর পরতি কি আজ্ঞ! হয়? 
নেপাল। গদাই পাক্া খেয়া পার হয়ে 

আপবে, তাঁর প্রজাদের তোটগুলে লব তারই 
হাতে) তুই কোনমতে অই নৌকায় চ'ড়ে গদাইকে 
অলে ফেলে দিতে পারিস্? 

হয় গেদে। আপনি ও কি কথা অবজ্ঞ| 
করছে! ? গদাই পাঞা যে আপনার বুহুই হন, 
আপনার বুন্রেই হাতের নোক্া যাবেন যে? 

নেপাল। আরে, রেখে দেবুন আর বুুই! 
যেআমায় ছেড়ে পরকে ভোট দেয়, সে আবার 
কিসের কুটুম? দে শালার বেটা বুহ্নইকে আলে 
ফেলে। 

২য় জেল্লে। না পাঠা মশাই, আমা হুতিক 
তা হবেক না। 

নেপাল। তবে য1, অই স্মৃতিবদ্ুটাকে মুখ বেঁধে 
পাঞ্খাকোলে কোরে কোথাও সরা। 

খয় জেলে | ওযেবামুন! 
নেপাল। না 1--এ বাযুন, ও বুহ্থই,”-*বেটার 

ভাগীনিষ্ঠে! যা বেটাযা-কালই তোরে একঘরে 
করবো, ছোটলোক! পেলেকি না! পোলিটি- 
ক্যাল আবশ্াক হ'লে যেভাইকে ফীসী দেওয়া যায়, 
_-বাঁপকে খুন কলে দোষ নাই) এ বেটা তা বোঝে 
না। তবে যা যা, মোড়ল তোলা ধাম।লকে 
কোনমতে আটক] গে যা। 

২য় জেলে । তা দেখছি গে--অবধান। 

| প্রস্থ ন। 

নেপাল। যদি একান্ত ছেরে যাই, _লাইব্রেরীতে 
আগুন ধরিয়ে দেব )--হরিলভ। বেদ্গলভার সব টাদা 
বন্ধ কোরে দেব। দোছাই বাবা মাকাঞঠাকুর) 
ইংরেজি ফুলে যাবার পর আর তোমাক গড় করিনে, 
--সে লেব্রদদার দয, যা কর্বার করো, আমায় বাবা 
জিতিয়ে দাও। 

| প্রস্থান। 

( সতার প্রবেশ) 

সত্য। টুঁপিড--টুপিড-টুপিভ | এত কোরে 
যোগাড় কর্জেম, সব মাটী কল্পে! স্ত্রীগ কথায় বাড়ীর 
ভিতর বন্ধ হয়ে রইল! আরম নিজে না দাড়িয়ে 
র্যাস্বেল্কে কমিশন কোরে দিতে গেলেম--আর 

শেষটা এমন কোরে আমাকে অপমান কল্পে! ছাবুল 
এ মুখ নিয়ে সাছেবদের কাছে যায়! রায়বাহাছুর 
হবে, আমার গুষ্ীর মাথা হবে! স্ত্রী ঘরে পুরে চাবী 
দিলে, আর চুপ কোরে রইল? ও পুরুষ মানুষ? 
কাউয়ার্ড-ফুল-ব'দর! আর এই বা কি মেয়ে 
মানুষ বাবা! সোয়ামীকে বড় লোক হ'তে দেবে 
না? একি রকম আবদার! আমার জী হ'লে 
ও বাবা! কেউ কোথাও নাই ত? শুনে গিয়ে 
আবার লাগাবে,এ আর চাঁবী বন্ধধন্দ নয়, 
একেবারে আমার খোরাক বন্ধ! সেই রিপোর্টারকে 
কটা টাক! দ্িয়েছিলেম বলে ধারে মেরেছিল আর 
কি। এখনও তাঁর বঝাঁজ মরেনি, মাঝে মাঝে খোট। 
থেতে হুয়। তিনি আবার গণককার ঠাকরুণ। 
কোথায় কি লুকিয়ে করেছি, কেমনে যে টের পায়, 
আমি কিছুই বুঝতে পারি না। প্রিষ্নতম! আমার 
একেবারে রুষিয়ান গব্ণমেণ্ট] চারি দিকে গুগুচর 
ঘুরছে )--কাবুল, কান্দাছার, বোম্বাই, বোখার!, 
স্পেন, ইম্পাহছান, ভায়েনা, ভিনিস, কাউদ্দেল, 
ক্যাবিনেট কোন জাম্বগা ফাঁক যাবার যো নাই, 
সকল স্থানেই প্রাণেশ্বদীর স্পাই অরৃশ্ঠভাবে আছে। 
যা হোক, হাবুল হোক না হোক, বিজয় কি 
নেপালকে এখন হারাতে পাল্পে হয়) নেপাল পাঠা 
একেবারে কাটামুণ্ড তইস হয়ে ধড়াবে। আর 
[বিজ্তে ভো মাটা পানে চাঁবে না, লোককে ধারে 
চাবুক দেবে) আমার উপরেই আক্রোশ বেশী, 
আহার ভিটের উপর পুকুর কাটুতে পাল্লে আর রাস্তা 
চালাবে না। অয় বাবা পঞ্চনন্দ!] দেখো যেন,-- 
ও স্বৃতিরত্ব মশাই, ও স্বৃতিরত্ব মশাই, এ দিফে--এ 
দিকে_ একবার শুনে যাগ $- 

( স্বতিরত্বের প্রবেশ) 

স্বৃতি। কি বলৃবে, চট কোয়ে ব'লে ফেল। 
সত্য। বলি, কত দুর? ব্রদাবাবু তাগ্ী- 

খাবুর হচ্ছে কি রকম? 
স্বৃতি। বরদাবাবুর, তারিণীবাবুর কি? ওরা 

নিত্রে কমিশগী হবেন না; গুদের সামনে এ অঞ্চলে 
কেদারা পাবার উপঘুত রে আছে ষে, তাদের সঙ্গে 
গিয়ে ওঃ] পঞ্চায়েত করুতে বস্বেন? পার যেজ- 
বাবুই বল, আর তারিণীবাবুই বল, ছোট বড় সকলকে 
ওরা চিরকাল [য়েই এলেছেন, দান করাই গুদের 
বর্দ,-তোমার ভোটই হোক আর যাই হোক, হাত 
পেতে ওরা কখনই কারুর কাছে কিছু গ্রহণ কর্তে 
পারেন না। 
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সত্য। তবে আপনার! কার জহ/ ব্যস্ত হয়ে 
ঘুগছেন? বাবুদের প্রজা লোকক্পন কাঁরে ভোট 
দিতে যাচ্ছে? 

স্বতি। কেন, তুমি শোন নাই কি?--লবধন 
মাঝি আর গফুর সর্দীর যে কমিশরী হবার দখোন্ত 
দিয়েছে। 

সতা। আয? অ্যা! বলেনকি 1-বলেন।ক | 
লবা আর গোফরো ! তারা মুর্খ ইতর লোক, তাঁর] 
কেমন কোরে কমিশনর হবার উপযুক্ত? 

স্বতি| কেন? তোমার আইনে কি লেখা 
আছে যে, কুলীন ব্রাঙ্গণ, কায়্স্থ, কি পণ্ডিত মহেশ 
হায়রত্ব, ডাক্তার মহেন্ত্র গরকারের মতন লোক ন! 

হ'লে ক্শিনর হতে পার্বে না? জাইন বলুছে, যে 
একট! নিদ্দিষ্টছারে খাঁাপ! দেবে, সেই কমিশ'নী 
হবে) তা প্লেহ্সাবে লং্ধন মাঝি শর গোফুর 
সর্দার তোমাদের অনেকের অপেক্ষা বেশী যাঁঙুব্বর ! 
এক খেয়।ঘ!টের জন্তই লবধন সাঁলিয়ানা কত টাঁক। 
দেয় |--আর গোফুর সর্দীরের জোত জমা কত, তা 
ত জান? 

সত)। কিন্তু এট| কি ভা হ'ল? লোকে 
বলবে কি? এযে গ্রামের নিন্দা ছবে। বলব, 
এদ্রের গ্রামে কি আর তাল লোক লাই? | 

স্বৃতি। কেন? মেজবাবু তাঁরিশীবাবুকে উড়িয়ে 
যর্দ নেপলা পাঠ! হাকিম হ'তে পাঁরেতবে 
নেপলা পীঁঠাকে রেখে গোফুর সদায় পারেনা? 
গোফুরের চেয়ে নেপলা ষত বড়, নেপলার চেনে 
তারিন ঘোষাল ম'শাই তা অপেক্ষা সহজ গুণে বড়। 

* একবার আম্পর্ধাটা দেখ! ধারা গ্রামের 

চিরদিন ছিত কোরে আস্ছেন, জনে জনে যাদের 
কাছে খণী, ধারা যে আসনে বস্বেন, সেই আসন 
পশিজ্ ছবে, অকৃতজ্ঞ পাষণ্েরা তাঁদের, উপছান 
কোরে, তুচ্ছ ক'রে, আপনারা মুড়শী করতে 
বাবে? আর আনবে কোন্ মুলুকের এক জন 

ম্নেচ্ছ ধাড়া! গুণের মধ্যে খানিকটা ঈীত খিঁচিয়ে 
কিচির মিচির করৃতে পারেন) কতগুলো ইংরাজী 
পাঠ মুখস্ক কোরে পণ্ডিত হয়েছেল। বাঙ্গালা 
একথাঁনা চিঠি লিখতে হ'লে গলদঘর্থ উপস্থিত 
হয়| আমি যদি অই ঘ্রেচ্ছ ভাবটা! জানতে তো 
কথায় কথায় ওদের ব্যাকরণ ভূ ধরতেম। এইবায় 
একবার দেখিয়ে দেব যে, এ প্রদেশে পোর কার? 
»এ গ্রামের অধ্যক্ষ কে? বর্তী কে? 

* ওরা তো ্রাথমে রাজী হ'ন নাই--আমি ত 
এ কার্যে প্রবৃতি পিয়েছি। হাবুলকে শুনলেম 
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তান আ্্ী ঘরের মধ্যে বন্ধ কোরে রেখেছেউত্তম 
করেছে, সতীলগা৷ ! 

সত্য। কি] ওরকম বাধিনী মেয়েমাছুষের 
আপনি ম্ধ্যাতি করেন ? 

স্বতি। বাখিনী কি? ওরেই বলে প্রকৃত 
সহধর্মিনী )-পত্ধীর কর্তব্যই হচ্ছে পতিকে সাধু 
মৎ্পথে রাখা, ভার ম্িদ্রম হ'লে মৃষতি দেওয়া। 
[বপথে যাওয়া অনেক রূপ আছে, আপনার সংসার- 
ধন্ম অবহেলা কোনে অবস্থা-বছ্ভূতি লোত প্রকাশ 
বা চাগ্চলন ধরাও এক্বুপ বিপথে যাঁওয়া,-- 
ঘোরতর কুকার্য)! হাবুলের কায়স্থিণী নিজে দাসীর 
গায় গৃহ্ধর্ম গাঁগন ববেন, পতিকে পেই পথে 
আন্তে চেষ্টা করেন। 

সত্য। কি জানেন, কমি ছাবুলের জস্থই চেষ্টা 
করেছিলেম, আমাক কথাটা হচ্ছে বিজে আর 
নেপাল না হু, তবে" 

খৃতি। বেশ তো, বেশ তো, তোমার হাবুল 
যখন হচ্ছে না, তখন তুমি আফাদের পলেই যোগ 
দ1ও না! আরে বুঝছিস্নে ক্ষযাপা,-আয় না 
মভা দেখ না, লবা আর গেফরোকে কম্শাবী 
কোরে দিয়ে একবার পাঠার পৌর খোতামুখ 
তোতা করে দি, আশার বিছ্ের কিচিরমিচির 
ফেব্ছর দেওয়াটা বার করি! সব চ্টাব্রা 
পেয়েছেন অগাগাতলা হাঁড়ির খ্যাংয়ার বন্দোবস্ত 
কোরে রেখেছ, একবার দেখবি আয়--আায়-- 
আয়, তরী আযে!দ হবে! একেবারে এ কাটায় 
বুণা ধগিয়ে দেব! আর তা না হ'লে হাবলাকে 
ঈাড় করাতে পাল্লিনে বলে ওয়া এর পর তোর 
গায়ে খুখুদেবে। শ্রায়-আয়- পেগে যা 

সত্য। বেশ বলেছ ভটচাজ--শাবাস! ও 
বাকা, তোমায় আলো-চেলের ভিতর এত মতলব | 
তোম।র মাথার ও ঠতনশিখা নয়, আকেলের 
কৌোড় গ।জয়েছে। 

সৃতি । কি পান ভায়া, আমর চাণক্োয 
জাতি | এপস, এম--আর দাড়াবার সময় নাই। 

সত্ায। আস্থা লাগে, চুন, থি, চিয়া ফর 

লবধন আও গোঁফুর] শি. চিয়াল-থি, চিম়্াস+। 
| উভয়ের গ্রস্থান। 

খেংরাওয়ালাগপের গ্রবেশ ও গত ) 

খেংকা পিবি, খেংর। শিবি) খেংকা নিবি আম়। 

খেংরা বিনে একটি দিনও চালানে। দায়। 
(মেয়েদের ঘর চালামে! দায়।॥ ) 



নোংরা উঠনে নোংরা পেতেন, 
নোংরা ঘরের কোণ, 

তার চেয়ে নোংরা জেনো মন-রাখাদের মন, 
ড্যাকরা যার! হ্তাক্রা কোরে 

খেংরা খেতে চায় 
পড়ে পড়ে খায় আর বলেছায় ছায়॥ 

নে খেংরা, নে কোস্তা, নে বাড়ন মুড়ে ঝেটা, 
দিলে সপাসপ সাফ হয়ে যায় বৌ যদি হয় ঢ্যাটা, 
( আধার) ছুড়ীরে ধরুলে বোঁটা শাশুড়ীর 

ঘূলো। উড়ে যায়| 
ঘরে রাখলে পরে বোঁটার ভরে 

পতি বিকায়ে থাকে পায় ॥ 
লেখা-পড়া শিখে আর ফুল ভূলে উলে, 
কুলবাল। ঝট।র পালা যেও নাকো ভুলে, 
রাখ তুলে সুদে মুলে দর হবে লো আদায়) 
_-পর ঢুকে ঘর ভাঙলে পরে কগো 

খেংর1 দে বিদায়। 
| গ্রস্থান। 

(উপেন ও গোপালের প্রবেশ ) 

গে।পাল। আচ্ছা, উপেন, তুমি আগে এত 
চটা থেকে শেবে ষে আমাদের নেপালের দিকেই 
দাড়ালে? তুমি যে নিজেই ক্যাপ্ডিডেট হবে 
বলেছিলে? 

উপেন। কি করবো ভাই? শক্ত অনুরোধ 
ছাঁড়াবার যো নাই! নেপালের স্ত্রী আমার 
পরিবারের সঙ্গে সই পাতিয়েছে কি না,-সে পরশ 
দুপুরবেলায় একেবারে আমাদের বাড়ীর ভিতর 
গিয়ে ওকে ধরে বসেছিল। আমার পরিবার বল্লে, 
যতক্ষণ না মাথায় হাত দিয়ে দিখ্যি কল্পেম, ততক্ষণ 
পই ছাড়লে না! । এখন কি করি বল? হাঁর- 
ম]াজিটির হুকুন তো আর অমান্ঠ করবার যো নাই। 
পে বল্পে, “এবার তুমি থাক, আমার সয়াকে খাঁকিম 
ক+রে দাও, তা নাহছ'পে আমি এখনই বাপের বাড়া 
চ'পে যাব।” মহা]! মুষ্কিল ব্টাপার! আমি ভাই 
সেই তামলীবুড়ী মর্বার পর থেকে একলা ঘরে শুতে 
পানি না। আবার নীলে জেলেকে দিয়ে আজ 
সকালে নেপাল আমাদের বাড়ী একট! মস্ত রুইমাঁছ 
পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা প্রায় দশ বার সের_অই 
ঘোলাকে আন্ছে, ঘোলাকে আন্ছে! বিজয়ের 
ভাগনে শ্যানীও সঙজে-এ কি, অধিকারী মশাই 

 পর্ধাস্ত ষে রয়েছেন | কুঠীর পোবধাকে-_-ইনি আজ 
কলকেভায় যাননি? 

(ঘোলা কামার, নন্দরাম অধিকারী, শাম 

ও গ্রাম্য লোকগণের প্রবেশ ) 

ধোলা। এর অভিপন্ধান্ট! কি, আমায় বুঝিয়ে 
দাও, নইলে ঘোলারাম আপনাদের কারুর কথা 
শুনছেন না। আঁমার ঠাকুরপুত্তুর আমায় ব্লৃছিল, 
তা আমি বল্পেম যে, তুমি ঠাকুর ইষ্টি,--কচুর দেবতা 
বামুন আছ থাক, মাথায় থাক, কোন্ সমন্দী মানা 
করে। কিন্ত এ কলার মিন্দিপালের ছালামা, সব 

নর্দম। পাইখান।, এর মধি ঠাকুর, নোলা বাড়িও 
না,--কারুর জগ্টে ম্পরোধ উপরোধ ক'র না, ঠাকুর 
ইষ্টি বটে--ঘোলা এক কথাফ তারে বানর বানিয়ে 
দিলে। আমি কল্ুকেতা গেছি, লেখানে আমার 
লমন্দীর দোকান আছে, সে বিলেতী জাতার কান 
করে। পেরেকের কলসীর ভেতর তার প্রায় দশ 
বারখান! ট্যাকৃপার জটাল্ আছে। 

অধি। আরে খোলা, আমার কথায় বিশ্বাস 
কর, বুঝবি কি? যাতে তোর ভাল হয়, আমি তার 
জামিন রইলেন। 

ঘেলা। পুকুরপাড়ের ও অমীটুকু জামায় 
দিইয়ে দেবে বল? | 

স্যাম । মামা দেবে বলেছে, মাষা দেবে 
বলেছে; আমায় কিন্ত ভাল কোরে লাটিমের আল 
কোরে দিতে হছবে। 

অবি। আরে আগার মার জমী তোর হয়েই 
আছে মনে করূ। 

উপেন। (গোপাঁপের প্রতি জন্যন্তিকে ) বেটা 
আঁ যে লম্বা] চাঁল চাঁলছে, ওকে বাগানেোই ভার ! 
ছোট লোক কি না, একেবারে গোটাকতক ভোট 
ছাঁতে পেয়ে যুখব্বী াড়িয়ে গেছে। 

ঘোলা । দেখ অধিকাগী মশাই, আর একটি 
কথা, রাস্তায় আলো-ফালো হয় যদ, আমর 
দোঁকানটার তল্পটে বড় বেশী রকম ল্যাট।ংঠ্যাং 
টাঙ্গিও না, পাচ গায়ের ভালমাচুষের ছেলেরা বেশী 
রাঝ্পে কাঠিটে আসট। ফর্মাস দিতে আসে, তার! 
বড় মাছধ-জনকে চেনা দিতে চায় না। 

উপেন। ঘোগাঝাম, শেপালবাবু তোমার কত 
সময় কত উপকার করেছেন, সেট। ভুলে যেও না! 
সেবার বাক্স ভাঙ্গার মামলায় কেউ দ্রাড়ালে না, 
উনি নিঙ্ডে গিয়ে থানায় তোমার জামিন হয়েছিলেন, 
মনে আছে ত? 

ঘোল]। কি মশাই, আঁপলি বকছে! ? ঘোলারাম 
কি চুরি কক্সেছিলেন যে, নেপালবাবু জামিন 



গ্রাম্য-বিভ্রাট 

হয়েছিল? সে কথা কোন্ দিন ঢাকা প'ড়ে যেতেন, 
টেক্কাওল! চোঁক পামিন হযে ওঠ! একট! মাঝে 

মাঝে থোটা দেওয়া দাড়িয়ে গেছেন )--আমি সাধ, 
তাই হয়েছিল, চোরের আর জামিন হ'তে হয় না। 

গোপাল। (জনাস্তিকে) উপেন, সর্ধনাশ 
কলি, সর্বনাশ কল্লি, ভোট ক'ট। খোয়ালি! 
লোককে উপকারের কথা যনে কোরে দিতে 
আছে? বড় বড় ভদ্রলোকই ওতে চ'টে যায়, 
ও বেটা ত ছোট লোক। (প্রকাহে) ওহে, না 
ন] ঘোলারাম, উপেনবাবু সে সব জানেন না, কি 
বলতে কি বলেন। আমার কি সে কথা মনে 
নাই? তৃমি আপনার কাজ কর, ঘরবাড়ী দেখ, 
তুমি জাবার কার কাছে উপকার পাবার তোয়াকা! 
রেখে থাক? নেপালবাবু নিছে একট! ফৌন্দারী 
দায়ে পড়াতে সে তারিখে ষে তিনি গ্রামে ছিলেন, 
তার একট! প্রমাণের আব্শ্বক হয়েছিল, তাই 
তুমি একটা অছিপে কোরে থানার বইয়ে গুর একটা 
নাম সই করবার সুবিধা কোরে দিয়েছিলে-- 
কেমন, না? 

ঘোলা । গোপাল বাবু জান--গোপাল বাবু 

সব জান। 
উপেন। ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে। তা 

ঘোলারাম,-জাঃ, দুর হ'ক গে-রায় মশাই! 
একবার নেপালবাবুকে জামিন করিয়ে উপকার 
করেছ, আর এইবার তোমাদের ভোটগুলি তকে 
দিয়ে জন্মের মত কিনে রাখ। 

অধি। তোমরা কিরকম লোক ভে? আমি 
পিয়ে াচ্ছি সঙ্গে কোরে, আর পথের মাঝখানে 
পড়ে- 

উপেন। মশাইকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে 
কে বলেছে? রায় মশাই কি পথ চেনেন না? 

ঘোলা। আমি কারুর কথ! শুনবে না, 
আপনি বুঝবে স্থঝবো দেখবো, তার পর যে রকম 
অবিবেচন! হয়, তাই করুবে!।! যা হুতকে গীয়ের 
ভাল অনছিত হবেন, তাকেই কম্পেরেট কোরে 
দেওয়া যাবেক। 

উপেন। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, রাঁক্স মশাই 
সচল চল। 

অধি। 
ঘো লারা ম--- 

ঘোলা । আরে কি মশাই তুমি ঘোলারাম 
খোলারাম কর? ভদ্দর মাছু।বর সঙ্গে কথা কইতি 
না জান তো৷ উপনি বাবুর কাছে শেখ। 

আরে তোমর! কোথায় যাও, চল চল 

৩৭ 

গোপাল। রায় মশাই আমাদের গায়ের 
পুরন ঘর । 

উপেন। উঃ1 কর্তার কথা! রায় অশায়ের 
বাপের কথ! বলছি, আমরা তখন ছেলে মানুষ, 
দোঞানের কাছ দিয়ে গেলেই ডেকে মুড়ক! আত 
কদ্মা দিতেন! উঠঃ1 এই দেখ, আমার চোখে 
জল আস্ছে! চল রায় মশাই, নেপাপবাবুকেই 
ভোট কটা দেবেন! | 

অধি। উপেন, কাধালি? কীদালি? বুড়ো 
মান্ষকে কাদালি 1 আমার জেঠ মহাশয়ের 
পেলাতের কথা মনে করে দিলি? আমাদের সঙ্গে 
কায়েত কামার ভেদ ছিল না। উঃ! বিজয়া 
দিন যখন নমস্কার করতে যেতেম, উঃ1 আর না, 
আর না, চল রায় দাদা চল, বিজয়কে ভোট কটা 
দিয়ে এস, ওদের তারও লাই, ধারও ন!ই,--তার 
পর সে কালের কথা হছবে। (ছানি ধরিয়া) এস 
এস, এই দিক্ দিয়ে। 

শ্যামা । ভা ই]া, মামার দিক দিয়ে, মামার 
দিক দিয়ে। 

উপেন। না না, এ দিকে রাঁয় মশাই, 4 দিকে 
রায় মশ!ই, ওহে! কেবল রায় রে! বেবজ 
রায়-_ 

অধি ও শ্যামা । (হস্ত ধরিয়া) এ দিকে, এ 
দিকে-- 

উ ও গো। (অপর হস্ত ধরিয়! ) না না, এ 
দিকে, এ দিকে-- 

ঘোলা । কি! গায়ে হাত দিয়ে টানাটানি? 
এই রইল তোর কলার ভোট, ঘোলা কামার 
কাকেও দেবে না। 

[ ঝটক1 মারিয়া খোলা কামারের প্রস্থান । 

( উপেন, গোপাল, শ্তামা ও অধিকারীর পতন ) 

শ্যামা । (ক্রন্দন) আনা) অ--ঘধোলা শালা 

ফেলে দিলে--অঁ)া আ1-৮ 
উপেন। গো'পাল--ছো'ট ছে'ট, ধরতে হবে 

[ উপেন ও গোপালের গ্রস্থান! 

অধি। শেমো, কাদিস্নি, ছুটে গে কোমর 
আকড়ে ধর্, আম বেতো মানুষ, ওদের লঙ্গে 
ছুটতে পার্বো না। 

সামা । ও ঘোলা, ঘোল1 রে 

| [প্রস্থান । 

অধি। ছরামজাঁদা বেটা ঝটকা মেরে ফেলে 
কোমরটায় আরও দরদ কোরে দিলে। 



৩৮ 

(আদি মুড়ীউলীর প্রবেশ ) 

আধি। দোহাই কোম্পানী দোহাই 
কোন্পানী। দোছাই রমীদারের--এই যে অধিকারী 
মশাই আছ, তুমি গায়ের মুরুব্বী লোক, রঙ্গে 
কর! বুড়ো মান্থযকে রে কর! 

অধি। বলি,কি হয়েছে আদি? কাল সকালে 
বাড়ী গিয়ে দেখা করিস্, এখন আমি বড় ব্স্ত। 

আধি। ওগো, আমার যে এখনই সর্বনাশ 
হয়! বুড়ো মানুষ কিছু আনে না, ঘরে থেকে 
বেরোয় না, আমি আপনি মুড়ী ভেজে দু-নের 
পেট চালাই, তাকে কর্দধ কতে দিই না গো--অষ 
গে।-অই ধরে আন্ছে গো। কাঁরুণ এক পলা 
তেল এক চিমটি সুণ কখনও নেয় নি, ওকে বলে, 
তোর ঘরে ভোস আছে, আমাঁকে দিতে ছবে 1 

অধি। কিকি? বুড়োর ভোট আছে নাকি? 
কে চাচ্ছে? 

আদি। বাবুদের পাকেরা এসেই আগে 
পাজাকোলা কোরে তুলেছিল, তার পর বিজে 
উকীলবাবু পড়েছে, পাঠাদের বাড়ীর সব আছে, 
আরকতকে পড়ে খালি হিচডী কিচডী কোরে 
টানছে, অই অই অই 

(মোক বুড়াকে টানাটানি করিতে করিতে 
বিজয়, ষদু, গোপাল, উপেন ও 

পাইকদের প্রবেশ) 

মোদক। দোহাই ধর্প! অমি কখন কারুর 
কিছু চুরি করি নি! আমার ভোছও নেই, মোষও 
শেই। মাগী মুড়ী বেচে কড়ি আনে, ছু-অনে তাই 
থাই। ওগো, আমায় ছেড়ে দাও--ঘর-তক্!সী 
কোরে দ্রেখ, একটাও ভেোল নেই । 

য্ধু। ময়রা মশাই, তোমার দ্বছ্ধটো তোট, 
--বিজয় খাবুকে দিয়ে ফেল। 

উপেন। কি! মোদক মশাই, আমাদের 
আপনার লোক; এই পড়লেম কর্তা তোমার হুটো 
পা জড়িয়ে, নেপালবাবুকে ভোট ছুটি দাও। 

(পদধারণ) 
অধি। দেখ মুরুববী, চেয়ে দেখ, আমি নন্রাম 

অধিকারী, যদি বিঞ্য় উকীলকে তোট না দাও, 
তা ছলে আম তোমার সামনে রক্তগঞ্জা হব, 

তোমার বড় দিব্যি, গঙ্জার দিব্যি, না দেও তো 
আমীর বাপের গালে-বুঝেছে তো? এই বুড়ো 
নন্দরাম অধিকারীর বাপের. গালে-_ 

জম্বত-গ্রন্থাবলী 

উপেন। অধিকার! মশাই, অমন কোনে 
'ামাদের ভোটার বিগড়ে দিও না বল্ছি-_এস 
মোঁদক মশাই, এই দিকে $-- 

যছ। এপ মোদক, এ দিকে--এ দিকে! 
মোদক। ওয়ে ছেড়ে দ্ে--ওর়ে ছেড়ে দে] 

মরেই আছি, জার মাগ্িস্নে-মরেই আছি, আর 
মারিস্নে। 

বিয়। তোদের তোটার কিসের রে উপেন? 
১ম পাইক। আরে বাবু, তোমরা! গোল ক'রে 

না, মেজোধাবুর ভৃকুষ-ভোট দেবে গোফুর 
সর্দারকে 1! চল্ চল্ বুড়ো-- 

গোপাল। মোদক মশাই, ভদ্রলোক হয়ে 
নেপাঁলবাবু খ'কৃতে ছোট লে!ককে ভোট দ্বেবেন? 

বিঅয়। দেখ গোপাল, মুখ সামলে কথ! কও। 
উপেন। যায শালা ফাতুষ! তোর মতন 

উকীল ঢের দেখেছি! 
ব্জিয়। হ্যারে শালা। তোকে আমি দাদা 

বলি, তুই আমায় শালা বর্স? 
অধি। ( মোঁদকের নিকট গিয়া ধীরে ধীরে) 

এই বলো মেদকের পো, এই বেলা সরে পড়, 
নইলে আমার বাপের গালে-্এনইলে আমার 
বাপের গালে 

মোদক। রাধেরুষ্ঃ--র1ধেকৃষ্ণ | 
উপেশ। একশবাঁর বল্ব শালা--তোকে না 

বলি তোর আকেগকে বলি, সরে পড়, নইলে 
চড় খাঁবি। 

ব্অয়| কি জাশিস্, আমি ভারত-সম্তান? 
আয় ফাইটু। 

উপেন। আয় ফাইটু। (উভয়ে ঘুসি লড়িতে 
উদ্ধত ও উভক্ষপঙ্গীয় ভোক--মার মার, মেরে 
ফেল, গ্ুফীক ক'রে দে-যুণড উড়িয়ে দে ইত্যাদি 
কখন ) 

১ম পা। বুছুই, এই বেলা। 
২য় পা। ঠিক বলেছিস সমুদ্ধি! 

[ পাইকগণ যোদককে পাতালিকো লা 
করিয়া প্রস্থান। 

অধি। ওরে পালালো যে-পালালো যে--. 
ওরে নিয়ে গেল যে, নিয়ে গেল যে। 

বিজয় ইত্যাদি। আমরা ধর্বো--আমরা 
ধর্বো। 

উপেন ইত্যাদি । কোন্ শালা ধরে? 
আমরা 

[ পরস্পরকে ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান । 

আমরা 
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আদি। ও বাবা, তোরা আমার ধর্দমবাপ | 
বুড়ারে ছেড়ে দে! ও বাবা, তোরা আমার ধর্বাঁপ, 
ধুড়ারে ছেড়ে দে! দোছাই বাবা! তোদের 
(গড় করি, রাজা হ, বাবারা রাজ! হ, গরীব বুড়োরে 
ছেড়েদে | বুড়ীর হাতের নো-গাঁছটা আর খশ1স্ 
&ে বাবা, নে গেলি--নে গেলি? ও ছাড়ছাবাতীর 
বাঃটারা, ও গীঁয়ের মুখপোড়ারা, ছাতিমলার 
বৃত্তোরা, ও ভোটখেগোর  ব্যাটারা, তোদের 
োটে আগুন ল।গুক, বাঁড়াতে জোড়া মড়া মরুক, 

এ কমা উঠুক, ও ভোটখেগোরা--ও ভেখটখেগোরী। 
| প্রস্থান। 

চতুর্থ দৃশ্ঠ 

হাটঙল!। 

( বিজ্ঞয় ) 

ব্জিয়। রাসৃকেল! কাওয়ার্ডপ। লো-মাইগডেড 
এটসু! এরা আবার মানুষ বলে পরিচয় দেয়? 
অরক্পানা কবলায়? আমায় প্রমিস কোরে জাশা 
(গিয়ে শেষ-মুখে সারে পড়লে? জজ্জ! হলো! না? 
গেন্সলেশ ব্লাগার্ডল 1 বড়ঙগোকের মুখ দেখে সব 
লে গেল? বরধাবাবুর ছোট ভাই একবার ডেকে 
ফেলে কথা কয়েছে, আঁর একবারে মনে কৌ 
মাপ পেলে | এরা আধার মাছুয? এরা আঁবাঁর 
জষ্টেলম্যান বলে পরচয় দেয়? এই উপেন 
আধার (পিঞ্জে কমিশনর হবার ক্যা্ডিভেট হ'তে 
এয়েছিল? সত্যর না ভারী তে? বড় মরাল্- 
"তর? দেখছি গোপলা আর কেমন কোরে 
সইত্রেরীর সেক্রেটারী থাকে! মাতাল হ"ক আঁর 
ঘা ভ'ক্, মাণিক ওদের চেয়ে ঢের ভাল আমাকে 
7 আর না দিক্, তবু তো বাবুদের বাড়ী 
“লোযক়া খাবার লোভে লবা মাঝী গোফর। 
'মন্ধারকে ভোট দিলে না, নিউট্র।ল রইলো! যাক, 
১২শ হয়েছে, ছোট লোককে তোট দিয়ে ওদেরই 
এপমান, আমার কি? আর্জ থেকে আমি একবার 
খোলাইটাকে দেখে নেব! ফ্যাড়াপাড়াকে হাড়ে 
“ড়েআালাব! আচ্ছা, আঙ্জ থেকে দেশের শক্র, 
'রতবর্ষের শত্র হব! এই তোদের প্রগ্রেস্? 
এখানে প্রগ্রেসেরই মুভযেন্ট দেখবো, যেমন 
কারে পারি, লেখানে বাধা দেব! ম্যাড়াপাড়া 
খামায় চিন্ূলে না? আমি ম্যাড়াপাড়াকে চিন্বো 

না। ওয়াইফকে ব'লে কয়ে রাজী কোরে এ দেশ 
ছেড়ে বেদণ-নাগপুর রেলওয়ে খুলেছে, অই দিকৃকার 
কোন একটা ভাল বারে গিয়ে জয়েন কর্বো, 
তার পয় একবার সেখানে থেকে টাকা কেরে 
এবটু নাম কিনে একটা টাইটেলটা আশটা পেয়ে 
যদি দেশে ফির্তে পারি, তখন একবার ম্যাড়াপাড়া 
দেখবে দেখবে দেখবে, যে বিজয় বু বটে। 

[ প্রস্থান | 

(নেপালের প্রবেশ ) 

নেপাল । দুর দুর দুর | বেটারা ভদ্র ? ভোটও 
দিলে না, আবার কাপড়ও কেড়ে দিলে? আচ্ছা, 
দেখে নেব-দেখে নেব, বাবুদের ঘরেই টাকা 
আছে, আর কারুর কি নেই? এ অপমানের 
শোধ যদি না দিতে পারি, আমার নাম নেপা্গ 
পঁঠাই ময়। কেমন কোরে গোপালে নারকেল. 
বাগান রাখে, আমি দেখছি! আর লব জেলেদের 
মান! কোরে দিচ্ছি যে, সতাকে কেউ না চিকিৎসা 
করুতে ডাঁকে--বেটাঁর পলার তে! এক জেজে- 
পাড়াতেই | উঃ উঃ উঃ! আমাদের দ্বিঞজেনের মা 
আবার উপেনের বৌয়ের লঙে সই পাতিয়েছেন 
এবার টোকো দই পাতাতে বলবো! একবার 
মুখে বললে হয় “লয়”, এক লাঠিতে তাঁর গয়া কোরে 
দেব! 

( কয়েক আন বাপকের প্রবেশ ) 

বালকগণ 1". 
আয় কুড়সে ছবির লুট, ফুকুলো ভোটের কাজ। 
হাটতলাতে নেপাল পাঠা জবাই হলো আগ | 

নেপাল। কেরে. ইাডারা-কে রে? 

আমার সঙ্গে মন্কর|? 
না পাঠা মশায়, এগুলো 

আপনার জনে রশকরা। 
কে চটালে কে ঘাটালে 

ব্যা ব]া করে পাঠা 
চার ঠডেতে ভিড়িং মেরে 

ও তিয়ে বেড়ায় গা-টা ॥ 

নেপাল। ও হারামজাদা বেটারা, ও হারামজাদা 
বেটারা! স্কুলে গিয়ে কি এই বিগ্তা হয়েছে? 
আমি যে তোদের ঠাকুরদাঁদার যুগিয রে বেটারা) 
এক এক ব্যাটার ঠ্যাং ধরবো আর আছাড় 
মারবো। 

১ম বালক | 

বালকগণ ! 



ধঞ 

বাজ্কগদ। পাঠ মশাই, পাঠ মশাই 
জামার গায়ে বোটকা গন্থ।। 
দখে ধোকা সিং ঠোকা হা 

চকাকা বালে সম্দ | 

নেপাঁড।! খেলিয়ে বেড় শালার ছেলেরা, 

যমের দরুও। কি বন্ধ পা্াস কেন, পালাস কেন 

বাটারা? "এক খ্যাটাকে যদি ধরাতি পারি, 
গর্দিনটা ছিড়ে ফেলবো, নইঙ্গে আমি পীঠার ঘরে 

আদাক নি, 
বালকগণ। একজোড়া সিং দু-োড়! ঠাং 

তুমি আসল পঠ!। 
কালাতিলার বলি তালে ।ঘাচে গায়ের কাটা । 

নেপাল। কে শিখিয়ে দে ব্লু তা? কে 
শিখিয়ে দেছে বল? আয় তো বাবা! রমণ, তোকে 

আনেকগ্ডচো। পেয়ারা চবি, বল তে! 

কেশিখিয়েদেছে? 

পয়গা দেব, 

বালকগণ। মি কালিয়া হবে কোণ ছকে, 
£ব কোর্দা কারি। 

কমিশনর কাজে গেলে এত কেশ ছারি। 

(নপাল। তবে কে শির্কাংশের বেটারা, ক্রমে 

মাথ!য় ১'ড়ে উ১হ1 লু ত তোদের ছাতিমতঙ্গার 
ঘাটে ৫খে আজ) 

(বালকগাণের পশ্চাজে তাড়া দিঞ্জে 

দিকে শ্রামাকে ধরণ) 

শামা । আআ) অ)া ত্যা-ছেড়ে দে বঙ্গছি 
শালা, 

নেপাল। এই খা তো কনিমল', পীঠ।র 
পাকে চেন লা? 

শ্ুমা। ৩ মামা, পাঠা শাল আমায় 

ধরেছে 
নেপাল। তার মাথা এখন জার মামীর 

কাছে ধামা বাজাচ্ছে। 
য/লকগণ। দে শাসা। পঠা! শেমোকে 

ছেড়ে দে, শালা পাঠ! শেমোকে ছেকেছে। 
হার ছিলি বাড়ি, 

নপাল | এই যে দ্রাড়ছি--যমাঞয়ে নিয়ে 
ইাড়ছি। 

বাঁজকগদ। বুয়া গঠ- ছুয়ে পাঠা! মার 
(হিপ্টা, লাগ! ছিটা! 

[ নেপালকে তাড়' করিতে করিতে 

বালকগণের প্রস্থান। 

ব্সমূ তচ্গ্রন্থা বলী 

( অধিকারীর প্রবেশ ) 

জপি| দুধ দুর আহাগের ব্যাটারা) অত বড় 

দিঘোটে মান্লে লা? ওকশাবার বঙ্পেম। আহার 

বাপের গালে, বাপের গালে, তা ব্যাটার তে 

জায়গাটা হাচঠলে না? কামার ব্যাটার, ময় 

ব্যাটার পায়ে ধর্ম, আনলে আনল না? দনারা। 

অংধকানীর এক দিনকার যুঙশীতে কুড়ল মারলে? 

হ' তির্বাংশের ব্যাটারা।-আচতা, বোঝাপড়া তে, 

. ব্যাটাদের ধার আঁছে না তাঁর আছে 1- নই 

আমার বাপের গ'লে- বাপের গালে [ প্রস্থাশি। 

(মাণিকের প্রবেশ), 

মাণিক। বেশ বাবা | ঠেল্ফ গবর্ণমেপ্ট পাক" 

রকম এষ্ট্যাবলিল হয়ে গেল, এখন যে যাঁর ঘরে 

বসে আপনার বাদ্য আপনি কর, কেউ কাকুর 

মুখ চাইবার জরকার নাই। ভোটের কি চোট 

বাবা! গীয়ে ষা একটু একজোট ছিল, একেবানে 

টুটে কেটে গেল 1 কারুর সঙ্গে কারুর আর মোটে 

পোট রুইল নাঁ। ছেঙ্সাম বাঁবাবিশ ছেল 

রাজনী তোমার খুরে! একটু ইংনেছী কিচির- 

মিচির কোরে সাবেক দলাদলিটে ঘুচ্ছিল। মিলজুলট; 

হচ্ছিল, অমনই বিলেত থেকে টেলিগ্রামে টে এজ 

ভোট, এখন দেখে কে? বাপ ব্যাটাতেই চলুবে 

তলোয়ারের চে!টি1 এত দিন একলা! ছিলেম 

কোর্ট, এখন দোসর হলেন ভোট) নারদমুণি, 

তোমায় আর ঠেটটিও খুলতে হবে না| খ্রষবর, 
এখন শ্বচ্ছনে নিশ্চিন্ত হয়ে হওয়া খাও আর বীপ 

বাজাও । আর বাবা, টাির চাকারও ভেক্ক 
দেখলুম খুব! স্বয়ং কচি অবতার ছার মেনে যান, 
কেয়াবংত--কেয়াবাত! সব প্রেণ্টেপম্যান পলান্পের 

গন্ধে ভন্ তন কোরে ঝেকে গিয়ে গড়লেন। 
এরা সব মদ থান না, পাছে নেশার ঝোকে 

আপন কাণ্ড ভুলে যান। এদের হাত ঠিক, 
পা ঠিক, চোখ লাক কান সব ঠিক, খালি কথাটি 
একটু বেঠিক। আর মাপিকলাঞ মৃতাল,--পা লে, 
গা টলে, মাথা টলে, খালি টলে না কথা! আমার 

কথাটি ফুরুপো, নটেগাছটি মুডলো, তার পর কি 
হল্হিলেম ? অই যে ছাই ভূলে যাই--না আর 
কোয়াটারখানেক চাই-_ 

( পরাণ চৌদকদাবের প্রবেশ) 

পর়ান। আরে মাণিকবাবু মশায় যে? একটু 

রঙে আছ দেখি, আপনি যে যাও নি? 

4 
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মংপিক। কোথায় বাপ পরাণ? 
পরাণ । ওই সুটকি-রতন মোচ্ছবে। ও:! সে 

5 ঢং হইছে) গোফরে আর লবধনারে যেন 
তই ঠাকুর সাজিয়েছে, কপাল বটে ও ছুটার! 
“নর উপর চড়ে বসছে, বাবুরা আপনি বলদ 

: » হিচুড়ে সব টেনে আন্ছে। 
মাংণক। পরাপচন্দ্র রামায়ণ গান করুছে! বাবা ! 

* %. বাবা বুকে আয়, একবার গল। ধারে করুণা 
রে কী বাপরে, পরাণ রে, একি ইলেকপন 
১) খাপ? এ যে সহোদরে সঙ্োদয়ে কনেকসন 

৮৮ কোরে দিলে। 
নেপখ্ো। ছুয়ে পাঠা দুয়ো পাঠা ছুয়ে 

১:৫1] ছয় গোফু। লাই মারি ! 

| পয়াণের গ্রন্থান। 

সা 

(স্বতিরত্বের প্রবেশ ) 

শ্বত। এ কি মাণিকচন্ত্র, অমন 
পর, 

মাঃণক। খুড়ো, পিহবা এখন অ।ড8, স্বৃতিরত্্ব 
৬ রণে বেজায় কষ্ট, পিভগুণে অপরাধ ভজন করো | 
+ কাণ্ড বাধার বাবা, গ্রাম যে একেবারে লণগ্ডতও 

এ 
স্বৃতি। 

£:৯ আনি । 

ক্রু 

পাগলা, ভাখিসু নে, 
(হার চোখ (দিয়ে 

লন বেকুচ্ছে বটে। তা ভয় লাই, 
একে গেফরোকে দিয়ে পরশু তরশু র্যাজাল 

“পয়ার। মেজধাবু আর বিজয়হ কামশা হছবে। 
১ ক জান, একবাঃ ত্রহ্মণ) তেজট দেখিয়ে দিপেন। 
করাদের মেকাজ কিছু উদ্ধত, আর ওহ নেপলা 
গার্টা হ্রাঙ্ছণকে বড় শক্ত শজ ডত্তর করেছিল, 

য' ছক, কাজটা ভাল ক ল)। কম 

ভোর প্রাণটা 

মদ নয়, সত্যই 

সবঠিক আছে। 

শ্ল 

(টি (নি 

। পিক? ঠিকঠিক, একদুর কর ভাল হয়নি । আমিও 
: শর ব্রাঙ্ধণ তো বটে, কেমন, না? কাদ্ষটা ভাল 

£: পি, রাগট! চক্তীল--বড় চণ্ডাল! 
যাঁপিক। হ্যা) খুড়ো, নারদ ঠাকুরের জারজ 

টা। 

শ্বতি] হাঃ হাত হাঃ! বেশ বলেছিস, বেশ 

লছিস্। যাক, তাবিস্নে পায়শ্চিত আছে 
3৩, আমাতও, এখন সারে পড়ি, আর নাকি 

'* যাশিক? 

ঘার্ণেক| হা বাহ, শারদ দারছিলিং গেছে, 
“মহ একটু হাওয়! ব্দ%াও গে, আমি আর একটু 

জং 

কারণ ফোরে প্রাশটা ভরে করুণা করি গে 
বাপ! 

স্বতি ৷ আহা, বেচে থাক, তোর প্রাপট! ভাল, 
প্রাণটা ভাঁল,_-কাঁজট! কোরে ভাল করিনি, ভাল 
করিনি! 

[ উভয়ের প্রস্থান | 

(ঢুলি, নিশান্দার ও আদি সঙ্গে পমাণ 
শৌকীদ!য়ের গ্রাবেশ ) 

পঞাণ। [পিরসন,। ছিলিকিপন,। স্বটিকীরতন 
মোচ্ছব |! ফিজিকসন--গফুর জবাই ছিলিক্লন। 

(গোঁফুর ও ঙ্গবধনকে ফুসপত্র দ্বারা ভূষিত করিয়া 

খিচিন্র সজ্জিত গো-শকটাকসোকণে সতা, উপেন, 
৬১৫ 

বাঁলকগণ প্রভৃতি গ্বার। টানিয়! আনয়ন । ) 

সকতে। ট্ায়মফযাল এন্টি , বলদ কি? আময়া 
অ।পনারাই টা,ছি । 

গোফুর। কোভারা কোতারা, মোগরে জারাল 

দেন, এ ফুল-পাতাগুলা খুল লন, খিতিঝিচ্ছিরি 
খোস্বুতে মোর পরাণঢা হেপিয়ে ঠেপিয়ে উঠছে, 

মগঞটা বন্ বন্ কান খুরাঁত াগছে। 

ধাপকগণ। আয় জয় গোফুর জা মাঝি। 
হায় কিভেটের কাঁপা ॥ 
হাকিম হলে! লবাই ধন। 
করবে গোফুর কমিশন ॥ 

শবধন। বাবু মশারা আমাগ পালি লাগছে, 

নার্ভ লাগৃছে, শোকে শোমিক্ে 29, শোষিয়ে দেও, 

ষ্েমাপোর বপর্দ ফৌসে গাড়ী ঢানাচ্ছি, ঠেখলেছ 

মোদের বে পোছে দেবেন দেবক 7 আোরে 
আর ধেততে লা দিকে থাতি দিরেক শা। 

সঞ্লে! ফিপ হিপ ভ1;1 ঘি চিয়ার্স ফ£ 
গোফুর এএ কন!8 | ছিপ চপ 6৭41 

পাই ও গোফুর। চিনুড়া সা বাবুজা রে, 
পরাণ ঠেপিঠে উ(ঠ 

সকলে। হিপ ভিপ দরুরে। ঘি চিয়াল ফর 
ইলেকুসদ । 5 ডিস ফরু হলেকলন | ছিপ. হিপ 

হবু! 

| গ! গা টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান । 



নিই অমৃত-গ্রন্থাবল। 

পটপরিব্তন পুজে পিত্চরণ রাধাচরণ চলে নরম চালে, 
ও | নাকে] জিরেন যাচ্ছে মুরেন কথায় আগুন জালে, 

পরে হীরে পা যায় খান্নাঃ সঙ্গে ছরেরাম, 
আরবে বদর চলে, ভূবন, বিহু, জহর গুণধাম। 

মান পেয়ে আজ যান মহারাজ 

বাবুদের আশার গাছে ফুল ধরেছে? করৃতে আলো টাউনহ” 

ফলুবে এবায পাকা ফল। ওই যে:গী নরেন চোগা পরেন, বইতে পরের বোঝ, 
অসৃছে দেশে সর্বণেশে টেকৃল-খা ওয় মিন্সে সিল ॥ ভেবে বেম্বাচ্ছে দেবী ফুপকৌচাটি গো, 

চোট কোরে ভোটে খেটে চুটছে সবার পতি, ( এখন ) নয় শুধু এন্ পুরো নগেন, 

ব্রাট, বড়া, লালবিছা17, প্রয়, সঙ্ছপতি) যান নিপ্ডভের কাছে দ্রেয়েজস॥ 

কুমোড়পাড়ার চণ্ডী চলে মুখে চিনি যায় মোহিশী, অখিল, তুর্গাগতি, 
তার গত্ীর ভিতর সিংহ বঞ | আয় দেখি আয় যায় রলরায়, 

কুমার দীনেন, রূপের ভূপেন, কাঁপ-কেল কালী, কোন্ দিকে কার গাঁ, 

মুখটি মপিন গোনার মিন, কানের ভাবন। খালি, মাণীর মান কিনতে কি তাঙতে বায় 

আপনি কালাই, গণেশ, নিমাই, কোরে মিটিং £০ 

[দলে ছীরের ছেলে যুগল॥ দেখি পাঁধু কি পশ্তপতিস্প্মতি সরল কি খল | 

(গত ) 

যবনিকা-পতন। 



প
া
ত
ি
 

ল
ি
 

ট
া
 
1
৮
 

ক 
৭
০
৮
৯
৮
 

|. 
শ
ি
 

লা 

আ
প
া
 

পেপাশ্শী 
প
ি
প
ি
প
ি
 

শ
ি
 

স
ি
স
ি
 

স
প
 

২৯, 
ন
ি
ব
 

1 
্ 

। 
র
ব
 

৮
 
ন
ি
র
ি
 

প
্
ল
ি
স
 

০
 

১
2
 

ৰ 
০
 

ট
ি
 

ও 

5
 

আ
প
ি
 

5
1
2
 

র
ি
 

! 
র
ি
 

ট
ি
 

. 
1 
৯
.
১
 

- 
ল
ি
ন
 

হাত 
শ
া
 

ভ
ি
 

২
:
4
৭
 

০৪ 

' 
নি 

9
,
১
2
2
 

্ 
রি 

ই
 
২
 

- 

গিনি, 
নু 

ক
 

৪ 
2 

ন
ে
 

র
ি
 

/ 
শ
প
া
স
্
প
া
প
 

রং 

৫
 

প
ি
স
ি
 

2
০
 

০
 

ক
প
 

| 
5৫২ 

্ 
* 

র
্
 

র
র
 

্ 
ূ 

0
৯
০
 

পা 
জ
 

স
প
 

ক 
এ
 

০
 

র
্
 

2
 

র 
মা 

. 
কা 

পা 
০
৭
 

্
প
স
 

ইল 
ন
ি
 

প
ি
 

র
া
 

এ
 

খ
 

|
 

ন
ু
 

র
র
 

ট
ি
 

ট
ি
 

4
 

স
ি
 

০
 

র
ি
 

র্ 

প
া
ব
া
 

এ
ল
 
স
ত
 

শ
ট
 

হ
ু
 

8
 

জ
া
 

ত
ল
 

ল
ন
 

স
ি
 

৪ 
1
 

8
 

দ
ি
 

স
দ
 

০
২
 

প
ে
 

1 
৮. 

পাপী 
১১ 

1
 

শ
প
 

্ 
৬
 
অ
প
 

র্ 
প
া
 

আটা 
ল
ন
 

ন
ি
 

€
 
ত
ি
 

র
ো
 

1 
হ
া
 

০
 

র
ি
 

5
১
5
 

র
ি
 

ূ 
2০3 

প
্
স
া
 

প
া
স
 

স
স
 

ৰ
া
 

০০. 
হ
ি
 

রর 
স
ি
 

চ
ি
 

পর্টে 
০০. 

চপ 

ব
া
 

_.শর্প 
2
2
7
2
2
 

2
5
৫
 

ত
া
 

পিজাছা 
ণ
 
[
০
 
স
প
 

প
ে
শ
 

এ
ল
ি
 

রি 
ট
ি
 

র
া
ড
 

প্র 
১
১
০
০
 

ন
ি
 

দিত 
দি শ
ি
 

০ 
প
ন
 

শি 
স্ঞ 

2
 

রা 

ন
া
 

॥ 
পাদ 

শা 
চি? 

পু 

৬
৫
৯
 

1
.
 

১
 

পতিত 
শি 

ন
ি
ন
 

রর 

র
ি
 

এ
 
প
প
ি
 

1
.
৮
 

চনে 
র
া
 

প
ল
 

ঞ 

1 
৮
০
১
০
০
 

স
দ
 

্ 
৮
 
এ
 

এ
জ
ি
 

ম
া
 

&
 

ত 
শা 

শ
প
া
ি
স
ি
 

র
ি
 

চ
া
 

৯
 

- 
! 

বে 
-্ 

ব
ু
শ
 

5
 

এ
প
ি
 

ব
া
ট
ি
 

.
 শ
ী
 

টি 

ত
ি
!
 

রি 
ধু 

মিটি 

র
ি
 

ই 
জ
ি
ল
া
 

প
া
 

ত
া
 

র
দ
 
চ
ি
 

শ
া
 

1. 
ব
ট
ি
 

০
০
৯
 

2
2
 

১
7
 

3 
শ
ি
ট
 

0 
পাটি 

ত২-০,2) 
ভ
র
 

৯
০
,
 

৮ 
০
 

। 

হ
া
ন
ি
 

২
 

২
০
৭
 

শপ 

! [০ 5 

পি, 

২
 
শাশীশি 

.
া
স
্
ল
ি
 

এ
প
ি
,
 

3 

ন
ত
 

র্ 

শ
ি
ট
 

ই
ত
 

৯
 

ছ
া
ল
 

শ
ী
 

এ
স
ে
 

|
 

৮
 

রি 

ন
ি
 

ত
ে
 

রি
 

। 
রা 

1. 
রা
শি
 

১
 

্
-
প
 

ভি 
০
৮
 

প
ি
 

২
 

ই
 

১
৭
 

£ 
র
ি
 

্ 

7. 
ত
ি
 

ব
ে
 

হী 
1 

রী 
স
ি
 

ব
ি
র
ত
 

সে 
শ
ি
 

র
া
 

পিস 
স
া
 

্
প
ী
 

রি 

ভ
ি
ত
 

শ
া
 

১ 

[
৩
 

৩
 

- প
া
স
 

॥ ব
হ
ি
 

চ
ে
 

ন
ি
 

্ 

১
 

.. 

দ
ি
 

প
া
শ
 

হল 
2
৩
 

ন
ি
ব
 

জ
া
 

ট
ি
 

ট
ঃ
 

ছ
 

এ
 

-- 
£ 

স
া
ল
া
 

5 

ই
ন
 

্
ঃ
 

০ 

চ
ু
 

ড
ি
 

শ
া
ট
া
র
 

2
2
 

41 
২
 

র
ি
 

ন
ি
 

স
ি
 

শ
ি
প
 

এ 5 
. ০ প

ট
 

িশিসিনি 
ই
 

৯
 

চ
র
 

চ
ে
 

পা 

ম
ে
]
 

প
প
 ল
া
শ
ট
ি
 

মে 
ট
ি
 

আ
স
া
ন
 

ম
ি
 

প
ি
 

$
.
্
ট
 

স
প
 

টি 

+- 
7
.
 পার্স 

চ
া
 

ট
ি
 

ট
ি
ক
 
্
 

ি
 

হ
ক
 

স
ি
 
প
চ
 প
া
শ
 

০ 

১ম ন 





সম্মতি-সন্কট 
০০০০০ পু 

সুচন! 
কৈলাস পর্বত । 

(নুর্গ। জয়া ও বিজয়া) 

জয়া-বিজয়।--. 

গৌরী--একভালা। 

কমাঁরা গৌরী বরে রে জরে, 

বিলপোক-জারিণী তাপ ভবে। 

মছেশ সন্গযাশী ভলো প্রবাসী, 
গিরি-কুমারীরে বুকে ধরে ॥ 
অষ্টম বরষে, ষনের হরষে, 

কত কি মা বলে, উম নাহি লে, 

সতী কি গে পতি-ঘরে ভরে, 
পতি-পৃঙ্জা ছেরে দেবলরে। 

বিঅয়]া। বল জয়া, আমাদের ভূবনমোচিশী 
গিরি-নন্দিনী এখানে আসবার আগে এ কৈলাস কি 

ছিল, আর এখন কি হয়েছে। যেখানে বিকট শ্াশান 
ছিল, সেখানে এ্রথন হন্দনস্1ঞুন-মনোহর-কীনন 

হয়েছে । যেখানে অহশিশি ভূতের নৃত্য হতো, 
সেখানে সেই ভূততগণও শান্ত প্রন্কৃতি লাভ করেছে । 

অয়া। আর যেখাঁনে ভোলার ভিক্ষার ঝুণ্িটি 
টাঙান থাকত, লেইখান থেকে কৈল'সবাসিশী 
আমাদের অনপূর্ণামুত্তি ধরণ ক'রে ভ্রিভৃদনকে 

শনদান কচ্ছেন। 

বিজ্বপ়া। কি গুণে দেবি, তুমি শুশানকে নন্দন 

কল্পে; কোন্ মায়ায় দেশি, তুমি চির সর্যাসীকে 
সংসারী কল্পে; যে ঘরে মুষ্টি ছিল না, লে ঘরে অন্নকুট 

স্বপন কল্পে, কি শক্তিতে দেবি! এই শক্তি সকল 

শক্তির আছ্যাশক্তি, এই শক্তি হ'তে ত্রিভূষ্ন হন । 

দুর্গা । সখি অয়'! সথি বিলয়া! এই শক্তি 

হতেই হৃি-স্থিতি, এই শক্তি হ'তেই মায়ার 

উৎপত্ত, প্ররুতি-স্বরূপিণী নারী সেই মহ*শভ্ির 

অ'ধার, পুরুষ গ্রকৃপ্তর সহিত ঠিলিত না হ'লে 

কোন কার্ধ্য কর্তে পারে না, পুরুষ গ্রকৃতির মিশন 

র 

হলেই সেই শক্তি সম্পূর্ণ স্যৃপ্ডিলাত করে ও কার্ধ্য 
কর্ৃতে থাকে। 

অয়া। দেবি! আমায় মার্জান। কর, তোমার 
কথ! আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে! 

ভুর্া। দেবলোকের কথা অতি খুরুতব, মর্ত্য- 
লোকের একটা কথা ঝলে তোমার্দের দৃষ্টান্ত 
দেখাচ্ছি, তা বুঝতে পাল্লে পরে আর একদিন দেব- 
পোকের কথ! বসব । 

জঙ্জা। আঁছা, মর্ত্যলোক, মর্ত্যলোক ! কতদিন 

সেথায় যাইনে 
দুর্গা । মর্ত্যলোকে মনষ্যের গ্রথম কর্তবয স্যরি 

রক্ষা) তা কর্তে হ'লে গ্রত্থাবুদ্ধির গ্রয়োজন। ষে 

ব্যক্তি সুসস্তান লাভ না করে, বিধাতার সেই 
মহাকার্ষে বাধা দেয়, সে অতি ঘোর পাঁতকী, সেই 
সুসস্তন লাভের অগ্ঠে মর্ত্যলোকে বিবাছের স্থষ্টি-- 

বিবাছ অর্থে পুরুষ-গ্রকৃতির মিলন, বিবাহ না 

করুলে মন্গযোর ধর্ম চলে না, চিত্তের বিকাশ হয় 
71; বিবাহ জলে স্ত্রী-পুরুষ দুজনে এক হয়ে দম্পতি 

হাম পায়, জগতে সেই দম্পতির আদর্শ হর-পার্ববতী | 
বিদ্ষয়া। দেবী আমাদের অগতের অন্যেই 

ব্যাকুল, সদাই গত নিয়ে আছেন, তাই জগন্মাতা 
নাম। 

দুর্ণ। | পুরুষে ভোলানাথকে দেখে শিখবে 
যে, আপনি ভোলানাথ হয়ে স্ত্রীকে ভালবাসতে হয়, 

তপ-জপ ছেড়ে দিয়ে গলায় সাপ বেঁধে ভিক্ষা 
করেও জ্ীকে গখী করতে হয়। আর আমায় দেখে 
স্বীলোক শিখবে যে, জন্যাপী পতিকে গৃবাসী 
করা, শ্মশানকে গুঁভ করা, দকিদ্ত্রকে দাতা করা। 
কূমারী অবস্থার বিবাহ ক'রে পতিগৃছে যেতে 

পার্লে স্ত্রী এই সকল গুণ পায়, পতির ঘর আপনার 
হয়, তাই দেখাতেই আমি আট বছরে হরের 
ঘরে এসেছি। 

জয়া। মর্ত্যের কথ! শুনে দেবি, আমার 

মন কেমন উচাটন হলো) কত দিন যাই নি, 

এক দিন চল না দেবি! 



৪ অস্ুঙ-গ্রস্থাবিলী 

দুর্গা । অয় কি সব তুলে গেলে, লেখা আর 
কোথা যাব? কে আর আমায় ডাকে? 

বিজয়া। দেবি, না ডাকলেও তো এমন 
কত ঝীন্গায় যাও) নাই ব। ভ।কৃলে, সন্তানের 
উপর মার আবার অভিমান কি? 

চর্গী। না ডাকলেও তো কতবার গিয়েছি, 
বিদ্রয়া! ভাম্মামিযায কি করে? আমার দিকে 
কেউ ফিরেও চায় না; তা না চাক, সামনে ষে 
সব অনাচার, অত্যাচার, পশুর মত আচয়ণ হয়, 
তা আর চক্ষে দেখা যায় না; আমি গেলে আমাক 
সঙ্গে ক'রে অধিক দছুষ্ষম্ম করবার সুবিধা পায়, না 
যাওয়াই তাল। 

€(নারদেরু প্রবেশ) 

নারদ--- 

জিভুবন-বন্দিনি, ছিমগিরি-নন্দিনি,। 
সুরনর-পৃ্িত পাদে। 

পশ্ুপতি-গেছিনি, মুগপতি-বাছিনি, 
দশদিশি-পুরিত-নাদে ॥ 

কুবলয়-বণিনি, শিশু-শশি-শে।ভিনি, 
চিরচিত-জাহ্বি-বাদে ॥ 

গঞ্জেন্র-গামিনী, হরা্রদায়িনি, 
দিতি-হৃত-কারিত সাদে। 

শিবপুর বাসে। মণিমক়-বাসে, 
নৃপুর-ভূষিত-পাদে। 

স্বমধুর-হাসে, হাত-ভব-পাশে, 
মুন্জিন-মান্স-মাদে ॥ 

নারদ | মা. তোমার বেশটিই ভাল, কিন্ত 
শবার চেয়ে এই অক্নপূর্ণাবেশটিই আমি ভালবাসি 
মা। : 

ছুর্া। কেন নারদ, এ বেশ ভালবাস? 
নারদ। এই অক্নপূর্ণা মূর্িই মা তোর 

মছাশক্তির জাধার ? সকঙ্গ শক্তিই শজি, কিন্তু এই 
মৃর্তিই পূর্ণ-শক্তি। মা, তোকে মহিষান্থুর বিনাশ 
কর্তে দেখেছি, শুস্ত-নিশুষ্তকে বিনাশ কর্থে দেখেছি, 
এত পাপেও পুথিবার লয় হচ্ছে না, এতে তোর 
হষ্টিশক্ির ক্ষমতা দেখছি না, কিন্তু মা অন্নপুর্ণা- 
শক্তির কাছে তোমার কোন শক্তিই নয়। 

দুর্গা । কেন নারদ? | 
লারদ। গ্ান তমা ভুমণ করা অভ্যানট! আমি 

ভুল পার্ভেম না, আজ লমস্ত মর্ভ/ ভ্রমণ কঃরে 
ভারতে গিয়েছলেম। তাদের যে অবস্থা দেখলেম, 
তাতে যে মা এখনও তারা আধপেট। ছে'ক্, দিনাস্তে 

হোক্, এখন ছটি অন্ন পাচ্ছে, এ মা তোমার অপার 
করুণা ভিন্ন হয় না) এঅগ্পদান মা তোমার মহা 
শির প্রমাণ। অয় অন্নপূর্ণা | 

ছুর্গী। কেন নারদ, এমন বাক্য বলছ কেন-- 
ভারতের জন্ত আমি সদ! ব্যস্ত, তারতে কি আমি 
অন্ন দিই না? 

নাংদ। তবে পা কেন মাও ভারত অয়ক্ষে্র 
ক'রে চন করেছিলে। তা তোমার পাগজীর 
ঘরে পাগলের অভাব ত নাই, তার একটা না! একটা 
কিছু নিয়ে আছেনই আছেন। এ যে লক্মী 
ঠাকৃরুণটি ছুটোছুটা কচ্ছেনই, কিন্তু ভারত থেকে 
একেবারে যে ছুটেছেন, তা আর ফেবর্বার নামটি 
নাই) উটিকে কোথাও বন্ধ কর্তে পারেন, কার 
কাছে নাষায়, সে ভাল, সব নির্বকিদ্বে চলে। তার 
পর এ শন্ঠাকুরটি, কি জানি, তারতে উনি কি 
অপরূপ দেখেছেন, একদৃষ্টে সেই দ্বিকেই চেস়ে 
আছেন, উত্তরেও ফেরেন না, দক্ষিপেও ফেরেন না, 
পশ্চিমেও ফেরেন নাঁ। তার উপর আবার যম 
মছাশয় আছেন, তার মন খারাপ হ'লে মধ্যে মধ্ে 
একবার দ্বয়ং সশগীরে ভারতবর্ষে বেড়াতে যান, 
অল্লসময়মধ্যেই অসংখ্য প্রজ্ঞা সংগ্রহ করে মন গুধবে 
ফিরে আলেন। 

ছুর্গা। একি, আমার গ্রাণ কেন এমন হ'ল 
অয়] ] বিজয়া | 

বিজয্বা। কি কি, দেবি! 
দুর্গা। বিজয়া | আমার প্রাণ ষে বড় ব্যাকুল 

হ'লোঃ কে কোথায় আমাকে ডেকে কীদ্্ছে, কোন্ 
অভাগ। সন্তান আমার অগ্ভে ব্যাকুল ছুয়ে আর্ভণাদে 
মা বলে ড!কৃছে, জান য'দ, বল। 

নারদ | করুপাময়ি! কি মাতুমি পান নাষে 
আবার ছলনী করেপ্রিজ্ঞাসা কোচ্ছে!? আচ্ছা মা, 
যদ্দি কৃপা ক'রে আমায় একটু বাড়াবার ইচ্ছা হয়ে 
থাকে, আদেশ পাপন ক'রে লে কৃপায় পরিতৃপ্ত 
হই। 

ছর্গী। বল নারদ বল, সন্তানের হৃদয়ের কান 
আমার প্রাণে পশে আমায় আকুল করেছে। 

নারদ। তবে শোন মা, এই যে ভারতের কথা 
বল্ছিলে, এ সেই ভারতনিবাসিগণের রোদন। 

ছুর্গী। কেন কেন নারদ, একি অন্নের আনে 
রোদন? ভারতবালীর গৃহ কি অন্শূন্ঠ? তবে কি 
আমার অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্কছলো।? 

নারদ। না মা, আজ ভারতে এ রোদন অ্নের 
জচ্যে দয়, দে কান! অনেক দিন কীদছে, শক্তি নাই 



২১৮৫ 

অম্মতি-সম্কট 

তেজ নাই-_-উদ্ভম নাই--নীরবে চক্ষের জল ফেলে 
দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ কচ্ছে, কিন্ত আজকার এই উচ্চ 
রোদন--অন্প অপেক্ষা যা গ্রয়োজনীয়-_মন্ুষ্যের গ্র।ণ 
অপেক্ষা বা সার বস্ত--ধর্দ--তাঁরই গন্ত আজ সেই 
খিস্তিত আর্ধ্যাবর্তবালী সমস্ত -হিশ্দুসস্তান ধর্দনষয় 
ভয়ে একঝে উচ্ৈঃম্বরে রোদন ক'রে কোথায় 
বিপদ-নাশিনী মা, কোথায় মা তারিণী ব'লে তোমায় 
ডাকছে। 

দুর্গা। নারদ, ছুঃখের শময় মার সঙ্গে কি 
পরিহাস কর্তে আছে? হিন্দুস্তান ধর্মের কথ! 
অনেক দিন ভুলে গেছে, তার1 আমায় ভুলে গেছে, 
আজ তারা ধর্মের নে কাদছে। একি সম্ভব কথা 
নারদ? 

নারদ। মাগো সত্যকপিণি! তোমার সম্মুখে 
দাড়িয়ে মিথ্যাকথা কয়, কার সাধ)! হিন্দু কি 
ধর্দের কথা ভূলতে পারে মা? তোঁমার ইচ্ছায় যে 
মা হিন্ুর প্রাণ ধর্শের সঙ্গে আড়ত।- ধর্ম যে 
হিন্দুর গ্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, হিন্দু ধর্মের অন্তে প্রাণ 
দিতে পারে। তবে, বহুদ্দিন অত্যাচার ভোগ করে 
»্পরপ্রত্যাশী ছ'য়ে-ল্সমাজে ধর্মশিক্ষার অভাবে 
হিন্দুসস্তাঁন, মা, তোমায় ডাঁবতে ভূলেছিল, বিপদে 
তোমার পাঞ্জে কাদতে হয়, ত] তাদের মনে ছিল না। 

দুর্া। নারদ, আজ কিসে তাদের ধর্মপ্রাণ 
জেগে উঠলো-কি আঘাতে তাদের এ মহানিস্্রা 

ভঙ্গ হলো? 

নারদ। আজ মা তাদের বড় মর্ষে আঘ।ত 

হয়েছে) যে স্্টিরক্ষার ছন্ত বিবাহ-বন্ধন তুমি 
আপনি নিরূপণ ক'রে দিয়েছ--যে পুরুষ-গ্রকৃতি 
মিলনের আদর্শ দেখাবার জন্ঠেতুমি মা হুরের ঘরণী 
হৃষটিরক্ষাকারিণী-_ বে সৃষ্টির ক্ষয়ে, গ্রধান কারুণন্বর্ূপ 
তুমি অগত্জননী হয়ে বসেছ, মন্ুঘ্ের সেই সংলার- 
ধর্দের--সমা-ধর্ষের--লকল ধর্খের মূল বিবাহ-ধর্ধ। 
যেধন ছিন্দুশান্্র গ্রাভাবে হিন্দুর ঘরে চির-অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে পবিভ্র সাত্তবিকভাব রক্ষিত হয়, এমন আর 
কোঁধাও হয় না। কিন্তু জনকয়েক কুলাঙগারের 
পরামর্শে বিদেশী রাঙা রাঁজ-বিধি ক'রে সেই পবিক্র 
ধনের অতি প্রয়োঞজনীয়স্পঅতি গ্রধ।ন--একটি 
এ খুলে দিতেছেন) সে গ্রন্থি খুললে মা, দম্প ত- 
খি্ণের লকল গ্রপ্থই শিথিল হবে, নুতরাং সংসারে 
খোর বিপ্লীব হবে, ধর্ম ধ্বংল হবে, তাই আজ 
মন্দান্তিক ব্যথায--প্রাণের জালায়--জগদঘ্ে রক্ষা 

+%, মা মুখ তুলে চাও ব'লে তোমার পায়ে হিন্দুর 
শস্তানগণ রোদন কচ্ছে। 

দুর্থা। তাই তো নারদ, তোমার কথ! গুনে 
আমার হৃদয় যে আরও বিচলিত হছলো। আহা, যতই 
কেন অপরাধী ছোক্ না, অভাগারা বিপদে পড়েছে, 
সম্তনের বিপদ্ শুনলে মার প্রাণ তো স্থির থাকে না, 
কিন্ত কেমন করেই বা যাই, কালেই এখন কেউ 
আমায় ডাকে না, আজ এই অকালে কে আমায় 
ডাঁকৃবে ) বাছায়া কাদছে বটে, কিন্তু আমার মহাশক্তি 
জাগরণ কর্বার শক্তি এদের কই? আর তো 
নারায়ণ শ্রীরামরূপে জগতে নাই যে, অকালে সে 
শক্তি জাগরণ ধ'রে ধরায় ভক্তির মহিম1 প্রকাশ 
কর্বেন। 

নারদ | মা, তোমায় এই অকাঁলে যেতে হবে 
না), তোমায় সে ক্লেশ দিকে জামি মহেশ্বরের কাছে 
অপরাধী ছব না, কেবল এই যাজক! করি মা, তুমি 
আছ্যাশক্তি, শক্তিসঞ্চা পিণী, সুবল অতাগাদের হৃদয়ে 
সেই শি সঞ্চার কর, যে শজিবলে দৃঢ় ভক্তি হয়, 
যে ভক্তি-ধতাবে মা তোমার মহাশক্তিমুর্তিতে 
তোমায় জাগরিত কর্ে পারে, সেই শজি মা 
হিন্দুসত্তানের ভূর্বল হৃদয়ে দাও! 

: মহাদেবের প্রবেশ ) 

মহা । অনপুর্ণা, তোমার ভিখারী উপস্থত, 
ওক্ষা দাও। 

দুর্দা। মহেখর | দাসীর উপছা'র গ্রহণ করুন। 
( ভিক্ষাদান) 

মছা। আহা, মহামায়া, ভোমাগ মহাপ্রগাদ 

ধাঃণ করে ভোলা! তোমার আনন্দে বিভোর হু'লো। 
ও কে, ও নারদ? উমা আমার সম্মুখে খাকলে আমি 
অর কিছু দেখতে পাই না। আয়, আয় নারদ, 
আমার কাছে আর, জগৎপালিনী অননপুর্ণার 
মহাগ্রসাদ পেয়ে যা। 

নারদ | বাবা, বাবা, মা, মা, কি সৌভাগ্য! 

নারদ রে, তুই আজ্জ সার্থক কৈলালে এসেছিলি। 
মহা! বাবা নাযদ, কোথা হতে আসা 

হচ্ছে? ও 

নারদ। দেবা! আপাততঃ মর্ত্যলোক হ'তে 

মাকে একটি ছুঃখের বার্ত। দিতে এলেছি। 

মহা | হারে নারদ | মর্ত্যালোকের ভাবন! তেবে 

ভেবে টমবতী যে আমার সারা হয়, আয় তোর) 

কেন তাঁর উপর মর্তর্যের ছ্ুঃখ-সংবাদ আনিস বল্ 

দেখি, মর্ত্যলে!ক্ষের কোথাকার দুঃখের সংবাদ ? 

নারদ। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্ু- 

সম্তানগণের। 



৬ জম্ৃত গ্রন্থাৰলী 

মহা | হাঃ ছাঃ হাঠ, বাচলেম, বাঁচলেম, ভারতের 
দুঃখ! ছিন্দুসন্ত/নের দুঃখ! নারদ রে, কি শুভলংবাদ 
দিলি, কি বর নিবি বল? হিন্দুর ছুঃখ! তবে আর 
তারা-ছার1 হবার ভয় লাই, নারদ রে, উমা আমার 
পেখা যাবে না, সেখ! থাকৃবে না। 

নারদ। তোলানাথ, সদাশিব! তোমার মুখে 
ওকি কথ! সন্তান যদি তোমার পাতকী হয়, তবু 
তার ছুঃখে পরিহাস কর্তে নাই, দেবাদিদেবকে এ 
কথা আজ অধম নারদ ন্মরণ করিয়ে জেবে? 

ছুর্। তোমাদের দেবাদিদেব আজ বেশী ভাঙ 
পান করেছেন। 

মা । ত। নয়, তা নয় দেবী, আমি তোমারি 
কথা তো বলেছি, এতে তুমি আমায় তত্গরনা কর 
কেন? নারদ, গিরিপুরে যাব »লে ভগবতী 
তোলাকে ভুলিয়ে ব্সরে তিন দিনের জন্ঠে ভারতে 
যেতো, তখন হিন্দুদের ভক্তির সীমা ছিল না, হিন্দুর 
ঘরে পাপের ম্গর্শ ছিল না) হিন্দুর এক একজন 
হিন্দুস্তান যুন্তিমান ধান্মিক ছিল, তখন তারা 
অগত্ভননী বই আর জানতো না, তাই সেই 
ভারতের টানে উমা আমার মাঁনা"না মেনেও মৃধ্যে 
মধ্যে হিনুসস্তানগণকে দেখতে যেতো) এখন সেই 
হিন্দুর ঘরে পৃ দুরে থাক, তগবতী-মুন্তিকে সামনে 
করেই নানা অত্যাচার, অনাচার, অধর্ম্ের কার্ধ্য 
সম্পর হয়, তাই ভগবতী আছ কত দিন হলো 
তারত যাঁওয়! ত্যাগ করেছেন। 

দুর্দা। আগুতোধ, আজ আমার সেই লস্তানগণ 
মহ] বিপর্দে পড়ে, ধাকণ খ্যথ। পেয়ে, মা মা ব'লে 
কাদছে, আর আমি তাদের তুলে থাকতে 
পাচ্ছিনে। 

মছ]। না না, তা হবে না, শিবেস সর্বস্ধন 
তোমায় আমি কোথাও ছেড়ে দেখ না, সেই ধর্ম- 
প্রাণ হিন্দুর বংশে এখন গ্রায় সকলেই দেবদেবীর 
অবঞ্লো ক'রে, শান্তর অবজ্ঞ। কঃরে ধর্শবিগছিত 
কার্ধয কচ্ছে, তাদের দেখে তোমার কোমল হাদয় 

বিদীর্ণ হবে, আমার গ্রাণে তা কখনও সবে শা। 
নারদ। ঠাকুর, কোন্ তপোবলেয় গুণে 

আশুতোবের হনয় চিররোষের আধার হলো? 
হিন্ুু-বংশের এখন আঁর তেমন ধর্মপ্রাণ নাই, সব 
হৃদয়ের সারধন খেই অটল ভক্তি হিন্মু-সস্তান 
হারিয়েছে মানি, পবিঞ আর্য)বংশে নু গ্রহণ করে 
গত্য এমন কুলানার অনেক জাছে, যাদের অত্যাচার 

অনাচার, ধর্মের প্রতি ছ্েষে দখলে আর তাদের 

পানে চাইতে ইচ্ছে করে না, তা ২লে দেবতা যদি 

তাদের ত্যাগ কর্বে, তাদের আর অন্ত উপায় 
কি হবে? তারা-চরণ ভিন্ন পাতকীর আর 
কোথায় স্থান আছে? গ্রভূ, যে পুপ্যাআ। ধার্মিক, 
সৎ, দেবদ্বিজ-ভক্ত, সে ত আপনার কর্ধফলে যুক্তি 
ল৷ভ করুবে, কিন্তু যে অজ্ঞান, কর্ম-কাওছীন পাতকী, 
তার যদি গতি না হয়, তবে দেবতার অস্তিত্বের 
প্রয়োজন? রোষপরবশ হয়ে গীড়ন কর! দানবের 
কাধ, আর দানব-প্রক্কতি মন্থুষ্যের কার্য) ) করুণা, 

মার্জনা, দোষীর প্রতি দয়! দেবগুণ। 
মহাা। পাপ কল্লেতার শাস্ন হবে না? পাপ 

পূর্ণ হোক, পাপ পুর্ণ হলেই আমার সংহার- 
সায় জ্রিশূল নিজ কার্ধয আরস্ত করুবে। 

নারদ। মহ্ষ্বর |! অজ্ঞান বুঝতে পাচ্ছে নাঃ 

বথে্ট শাসন হচ্ছে, সে শাসনের অন্য ভ্রিশুলও আছে, 
স্বীকার করি, কিন্ত নারদ চিরদিনই স্পষ্ট কথা কয়। 
একটা কথা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করি, এ সকল পাপের 
অন্য দায়ী কি তারাই একলা? কেন কলিকে ধরায় 
রাঁগ্য কর্থে প্রেরণ করেছিলে? আন নাকি, ধর্মের 

উপর কলির চির-টবরিতাব, তাই সেই কলি ধর্মের 
আবাসভূমি ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার প্রধান 
রাজধানী সংস্থাপন করেছে, কামক্রোধাদি রিপুগণ 

সত্য, ঝেতা, দ্বাপরে রাজ্য একেবারে নয়, কতক 
পরিমাণে দলিয়াছিল, কলির প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে 
অদমনীয় হয়ে তারা যুগদোঁষে, শিক্ষাদোষে, 

কর্মদেোষে পাতকা হয়ে থাকে, তা হলে দেবগণ 

কি তাদের ঝরুণায় বঞ্চিত করেন) যাঁদের 

পূর্বপুরুষের দেবসেবা ভিন্ন অগ্থ কার্ধ্য ান্ত না, 
দেবতা কার্ষেয আত্মদান, পুজদান, সর্বস্বরান 
করেছেন, তাদের বংশ-পরম্পরা আঞ যদি 
অজ্জানান্ধকারে মোহুকুজ্বাটিকায় পতিত হয়ে আত্ম- 
বিশ্বৃত ছয়ে দেবতাকে বিস্মৃত হয়, দেবগণের কর্তব্য 

কি তাদের ত্যাগ করা? 
মা । নারদ, দেবতার! তাঙ্দের ত্যাগ করেনি, 

তারাই দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিছিন্ন করেছে। 

ছুর্না। প্রভু! অভিশাপ পরিত্যাগ ক'রে 
আমাঁর সম্তঁনগণের প্রতি করুণীদৃষ্টি করুন, আমার 
প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হছয়েছে। 

নারদ। আর ঠাকুর, তোমরা মনে কল্পে কি 
তাদের হৃদয় আবার শক্তি, ভক্তি, প্রেমের আধার 
ক'রে, ধর্মবলে বলীয়ান কর্তে পারনা? 

মহা । তাই ত, তোমার কথায় আর অগজ্জননীর 
বাকুল্তায় সন্ন্যাসীর প্রাণও ক্রমে ব্যাকুল হুচ্ছে। 
কি করি নারদ, কি করি! 
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সম্মতি-সহ্কট 

নারদ। দেবশক্তি ভূলে আত্মশক্তিতেই নির্ভর 
তাদের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, তাদের গ্রধান শক্ত 
কলির প্রিয়পাত্র রিপু ছয়জন। অনাদি অনন্তর্দেব 
দরেবাদিদেব মহাদেব, ব্রন্গাগ্ত-প্রসবিণী মাতঃ 
করুণানকি, তোমান্দের চরণে এ দীনের এই ভিক্ষা 
যে, দৈব-বলে সেই দুঃখীজনের শক্র দমন ক'রে 
বলীয়ান কর। কনর তাদের কামবৃত্তির সাম্যতা 
কর, মহাকুদ্রদেব তাদের ক্রোধ উপশম কর, 
গ্রমত্তদেষ তাদের মত্ত বিমোচন কর, ঝিপুর- 
নিহুদন, অভাগাঁদের মাৎসর্ধযহরণ কর,খিশ্ব- 
তাণ্ডোদ্ররি লোলরসনে, ছিন্দুসস্তানকে লোভ সংবরণ 
কর্তে শেখাও। মা গো মহামায়া, অবেোধের 
মোহান্ধকার অপস্যত কর। মা গো জগজ্জননি, 

অইটম বর্ষে কৈলাস-পতিকে বরণ ক'রে গৃষ্বর্ধ 
পালন ক'রে তুমি তোমার গ্রিয়পুক্র আর্ধ/গণকে 
বিবাছের পবিপ্রেতা, দাম্পত্য-প্রেমের মহিমা, সতী 
গরিম! শিক্ষা দিয়েছিলে, আজ ধর্মত্যাগী হ্বজাতির 
প্রক্েেচনায় বিদেশী রাজা ভ্রমে পতিত হ/য়ে এখন 
বিধি স্থাপন করতেছেন যে, তার ফলে হিন্দুকুলাদনা- 
গপের কুল-রক্ষা করা দায় হবে) আর্য) সতী? 
সতীত্বে মন্দেহ অন্মিবে। আগদম্বে! তুমি কি 
নিশ্চিন্ত হয়ে ভাই দেখবে মা! পতিনিন্দা শুনে 
তুমি দেছত্যাগ করেছিলে, ধরায় সতীত্বের একমাঞজ 
গৌরবিণী সেই হিন্দুকুল-ললনাগণের উচ্চ নামে 
কলঙ্ক পড়বার উদ্ধেগ হুতেছে, তাই নিস্তেজ 
হিন্দুগণ কুলবতার লজ্জাভয্ষে আজ তোমায় কেঁদে 
ডাকছে, আগ তুমি মা নিশ্চিন্ত থাকবে ? 

মছা। কি! কি! কা! সতীর অপমান? 
কোথায়? কেকরে? কারা পে পাবণ ? দক্ষ 

কথ। কি তুলে গেছে? বোম্ বোম্ বোম্, সতী যে 
আমার শিবের সর্ববশ্বধন, সতীর অবমানন1) সংহার ! 

সংহার !!| সংহার ||| ত্রিশল | ভ্িশুল |! তরিশুল |! 
নারদ। (ম্বগত) সর্বনাশ! ঠাকুর যে একেবারে 

জল থেকে আগুন! (প্রকাণ্ে) অনাদিনাখ, 
আননাময়, সংহারের প্রয়োজন নাই, আননমু্তি 
ধারণ কর, শান্তি-রূপিনী মা আমার সমস্ত হিন্দু- 
সন্তানের হৃদয়ে. শাস্তি-সঞ্চার করুন, তা হ'লেই হাটি 
সুধী হবে, এ সামান্ত ব্যাপারে দক্ষযজ্ঞশ্বিণাশ- 
আক্মোজনের প্রয়োজন নাই। 

মহা । নারদ, আমি এতক্ষণ শুনি নাই, সতী 
কেশাগ্রম্পর্শ হয়, এমন কথ! গুন্লে আমার প্রাণ 

জ'লে উঠে) আর আমি স্থির থাকতে পারি না? 

এখনি জল্বে, সেই সর্বসংহারকারী অগ্রি এখনি 

গা) ৮৮) , 
আমার গাঙগাটে প্রজলিত হবে| আমার সতীর 
অপমানে এক জট ছিন্ন ক'রে এক বীরভজ্রের শন 
করেছিজেম, আজ জামার সেই সতী, আমার কামের 
এই উমা সতীর কোটি কোটি সতী কন্তার অবমাঁনন| 
হবে? আমি মত্তকের সমস্ত কেশ ছিন্ন ক'রেকোটি 
কোটি বীরভদ্্রের হৃট্টি করুবো, স্বয়ং সংহার-জ্রিশুল 
সঙ্গে লয়ে ধবংস-কার্ষে; প্রবৃত হবঃ দেখি, আমার 
সতীকন্তা সতীর শক্র কারা! | 

দুর্দা। শান্ত ছোন্ প্রভু, শান্ত হোন। এ 
দক্ষষজ্ঞের গ্রায়োঞ্জন নয়, নরের দুঃখ মোচন, নয়ের 
প্রতি করুণা অপেক্ষা মছাজ্জ আঁর নাই, আমাদের 
ভারতে যেতে হবে না, একবার বিষ্ুলোকে গমন 
করি, নারামপকে সঙ্গে নিয়ে এই দেবলোক হ'তে 
বাছ'দের হদয়ে প্বয় ভাগের হঞ্চার করি। 
দেবদেব, তোমার কৃপায় প্রামি শকিলঞ্চার ক'রে 

তদের হছে স্বর্গীয় ভাব ধারণের ঈগমতা দিই। 
মহা । চল দেবি চল, এ খিশ্ব-কার্ষেয তুমি আমায় 

সকঙ্গ বিষয্কেই চালাও, তোর জপমখনে দক্ষযজ্ঞকালে 

আমার পাণ যেমন হয়োছিল, আজ আমার প্রাণ 

তেমনি ছুচ্চে। লি, তি, আমি যে তোর জন্তে 

পাগল, লীর ব্যথার বথ! আনার গ্রাণে লয় না। 

দুর্না। বিশ্বনাথ, চল, আঁমি সতভীর ব্যথাও 
জানি, মায়ের ব্যথাও জানি, বাছা] আমায় বড় 
ভালবাসে, ছিন্দুসম্তানদের বিপদ নিবারণ না হলে 
আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হবে না। 

[ উভয়ের গ্রস্থান। 

নারদ। (দথ রে পাপী তাপী কে কোথায় 

আছিস, একধার করুণার ধার! দেখে যা! কদাচারী 

কে আছিস, মছেম্বর আজ রুদ্রমুর্তি ধারণ করেছেন, 
গাঁবধান হছ, সাবধান হু, সে সংহারকারী জ্সিশুলের 

সমক্ষে অ্কুতাপ ভিন্ন, ক্ষমা! তিন্ন কাহারও নিস্তার 

নাই। এই বেলা অনুতাপ কর, এই বেলা লণ্পথে 

আয়) হিন্দুকুল-সতীগণ দেখ, তোমরা অসহারা নও, 

সহায়ের সহায় বিপদবারিণী সতী দাক্ষায়ণী জগজ্জননী 

আদ তোমাদের জনে কাদছেশ! আছাহা! এ দৃশ্য 

দেখেও শামার জীবন পবিঞ। ছলো। কত প্রেম 

শিখলেম, কত গ্রেম শিখলেম | ওরে, কে কোথায় 

আছিস, এমন দয়ীবতী মা আর পাবিনে, একবার 

জন্জ মাতয় মাবলে ডাক। ॥ 

[ সকলের প্রস্থান। 



৮ অযুত-গ্রন্থাবলী 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

মাঁণিকের বাটা 

(মাঁণিক, তিলক, তাঁরামণি ও রামলাল) 

মাণিক | আরে শোন, ও তিলক, তুমি কি 
বল্লে বাবা, জাদি কিছুই বুঝতে পারলাম না। 

তিলক। বুঝতে পারবে কোথা থেকে? ইংরাজী 
ত পড়লে না? আচ্ছ! বমি ফিরে এসে (117702) 
ফ্িরারখান] আমার ঘরে জাছে, পড়ে তোমায় লব 
বুঝিয়ে দিব । 

মাণিক। কি বুঝিয়ে দেবে, মুখেই বল না। 
ইংরাজী কাঁগঞ্জ পড়া আমি ত বুঝতে পারব না। 

তিলক | বুঝবে কি আর, এবার আমরা যে 
চেষ্টা করেছি, তাতে বু.ঝছ-_-ণাবাই হও আর যাই 
হও, এই (13111) তোমাদের ঘানি তয়ের হচ্ছে। 

মাণিক। একি বলিস রে বাবা! এই বুড় 
বয়সে ঘানি, আর তুই বাবা ছেলে হয়ে বাবার খানি 
করুছিস্ কি রকম? শেষ দশায় আমায় দিয়ে কি 
তেল ভাঙ্গাবে? 

তিলক। সে ঘানি নয়, গে ঘানি নয়, সে 
ঘানি নম্ম, এ কোম্পানীর ঘানি, আইনের তেলমাড়! 
কল। 

মাণিক। কিসের আইন রে বাবা, আমি তো 
বাঁ কলির কিছুতে থাকিনে ) গঙ্গা্নান, সিদ্ধেশ্বরী 
দর্শন ছাড়া বাড়ী থেকে বেরুই না? বাড়ীতে লোক 
এলেও মছাভারত বাঁমায়ণ পড়া, ছুটে! ঠাকুঙদের 
কথা কওয় ছাড়া, আমার অন্ত আলাপ নাই? 
কারও ধার করি না) কেছ কিছু চাইলে সমর্থমত 
অমনি বলে বই, ধার ঝলে [দই না) পাড়ায় 
কলছ গুন্লে পাছে কানে আসে, দোঁর দিই, তবে 
আমার আইন-ঘানি এ সব কি রে বাবা? 

তিলক । দেখতে পাবে, দেখতে পাবে, এই 
ছ'লো! বলে, এই হলো! বলে, বেশী দিন নয়, বারণ 
হলো বলে, এই হ'লো। বলে, বেশী দিন নয়, বারণ 
করেছিলাম ন!--যে সবে দশ পেরিয়েছে, হিমির যে 
এ বয়সে দিও নাঁ। আমার কথা অগ্রাহা করুলে। 

মাণিক। দশ বৎসর কি রে বাবা, এগার বৎসর 
ষে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তোর গর্ভধারিণী বল্পে, যাতে 
আত যাঁয়, ধর্পে পতিত হয়, মেকের, তারই লক্ষণ 
হয়ে আঁলছে, তাই ত তাড়াতাড়ি বৌবাজারের 

বাড়ীখানা বেচেও অত খরচ ক'রে ছিমির বে দিলুম, 
এতে আর কি অপরাঁধট। করেছি বল? 

তিলক। কিসের আত যায়, কিসের ধর্দে 
পতিত ছ'তে হয়, জাত কিসের, ধর্দে পতিত কি? 
ইংরেজী তো কিছু বুঝলে না--খালি এই বামুন 
ব্টাদের পরামর্শে ভুলে যাও। পণ্তিতব্র নিতাই- 
টদ সাধুর্থ। বলেছেন যে, সব মিথ্যা আর তুল, 
(101. 12016 90116 ) ভাক্তার এও্ুর ম্মিখধ এ 
মতের পোষাকতা করেন, প্রে(ফেলর (710£6590:) 
মহাশয় তা সব বলেছেন। 

মণক | ও বাবা, ও কাদের নাম করুছস্, ও 
কি অধ্যাপক পণ্তিতত ? ওরা বে-আত বে-ধঙ্মা। 

তিলক। এ তো তোমাদের কুসংস্কার, ওরা 
পর্ডিত নয়, আর তোমার চন্দরচুড়ীমণি পণ্ডিত, খোলার 
ঘরে থাকে--ভুতো পায় দেয় না--ইংরাজী জানে না 
--আমি তে'যায় ছুশোবার বল্লেষ যে, ছিমিকে ঘরে 
রাখ চৌদ্দ হয়-পোনের হয়-বেগ হুয়-- 
যখন হয় বে দেবে- অত খরচও লাগত না। 

আমি পড়াচ্ছিলেম); লেখাপড়! জানা যুবতী মেয়ে 
দেখলে কত শত ভাল বর অমনি বে ক'রে নিয়ে 
যেতো। এখন ভোগ, আমরা এই আইন করৃছি 
ভোগ, মা কেমন জামাই মেয়ে নিয়ে আদর করেন 
দেখি । 

মাণিক। বলি, আইনটে কি বল্ না বাবা, 
আমার পয়সায় লেখাপড়া শিখে আঁইন কর্হিস, নয় 
সেই পন্গসার খাতিরে আমায় বুঝিয়ে দে না। 

তিলক । বড় শক্ত আইন, বারে! বছরের আঁগে 
কনের ঘরে বর যেতে পাবে না, গেলে পুলি- 
পোলাও । 

মাণিক। সেকিরে! আঁরযদি তার আগে 
কম্ঠা-কাল উত্তীর্ণ ইয়, তখন যে খিতীয় সংস্কার না 
করলে সুর্ধযি-পুা না হ'লে ধর্শে পতিত হতে হবে, 
চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। 

তিলক! ঘোড়ার ভিম হবে, গবেজ্্র ভট্চাঁবিয 
বলেছে, ও লব গল্লের কথা, বেদে ত্রিশ বছরের 
মেয়ের বিজ্বের ব্যবস্থা আছে, গব্জে বাবু বড় যে-সে 
লোক নন ) একে এস, এ, তায় বি্াভৃষণ, আবার 
তার ওপর আইনে পাশ, গভর্ণমেণ্ট তার কথ! সব 
শোনেন। 

মাণিক। এত তা হ'লে বড় খারাপ আইল 
হবে। 

তিলক। খারাপই হোক আর ভালই হোক্, 
আমাদের প্রোফেলার (70:95580£) মশাই 



সপ্মতি-সঙ্কট রি 
বলেছেন যে, এই রকম একটা! আধটা শক্তাশক্তি ন 

করৃলে হিন্টুর| জবা হবে না) আমি এখন আর 
দাড়াতে পারি না, চঙ্লেম। আজ আমাদের 
( 77852৩ ০01:6571106 ) প্রাইভেট কনফার্দ্স 
আছে। 

[ প্রস্থান | 
মাণিক। এসব হ'লো কি! টেক্স নিচ্ছিস্, নে 

বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি ছচ্ছে-_মেয়ের বে, 
ছেলের বে, এ সবে বাবু কে.ম্পাণীর হাত কেন? 
ঘরের ছেলেই টেকি, তা কারে আর কি বলবে) 
মেজ আর্যাট! ত্বর্গে গেছেন, তার কথা না শুনেই 
এমন হলো, তিনি আমায় তখনি মানা করেছিলেন 
যে, ভিণককে স্কুলে দিও না, ওটা বে-জেতে সু । 

( তারামণির প্রবেশ ) 

তারা । ওগে, ছুটে! টাকা দিতে জট যে, 
বেই বাড়া থেকে চারজন লোক এসেছে, নতুন 
কুটুম, অট আট আনার কম ত আর দেওয়। যায 
না) বেশ দিয়েছে, ব্যান আমার দির্যি ওছনৈ, 
তারা এত কচ্চে। আমরা কিন্তু করৃতে পাগিনে) 
ঝি মাগী কত বল্লে য, ব্যান দুঃখ করেন, বলেন, 
আদর করে ছেলের বিয়ে দিগুম, তা তারা একবার 
জামাই নে গিয়ে আদর করে না) এইবার তো 
জামাই আনৃতে হবে, পুনর্বে করাতে হবে, আজ 
আমাদের নিতকত য। আছে, ক'রে শিই, আমি 
খাযুন কাকাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এই বুধবারে বেশ 
দিন আছে, ভিজককে পাঠিয়ে দাও, সেই দিন 
জামাইকে নিমস্তর ক'রে সঙ্গে করে নিয়ে শালে। 

মাপিক। আর জামাই খঝে আন্বে, আমাই 
ধরে আন্বার দফা ঘুচেছে। 

তার৷। হুর্গী, ছুর্গা, ও কি অলক্ষণে কথা কও, 
তুঁঘি তিপককে পাঠাও, পুর্বে না করাপে যে মেয়ে 
পবিত্র হবে না, তোমার দৌহিজ্রেরও যে ছানি হবে। 

যাঁপিক। আরে শোননি, তোমার তিলক যে 
ওষ্টিগ তিলক হয়ে দীড়িয়েছে। কোম্পানীর 
আইন হয়েছে যে, বারো বছরের আগে বোৌ-বেটায় 
পাখা করতে পাবে না, গোটা কতক শকাঙকুম্নাও 
গোখাদক হিন্দু তার ভেতর জুটেছে, তিলকও 
একজন তার তেতর যোগাড়ে সর্দার । 

তারা! ওমা,সেকি কথা! আমার মেয়ে, 
আমার আমাই, আমি আদর করৃৰো, খাওয়াব- 
দাওয়াব, শোওয়াব, তাতে কোম্পানীর কি? এত 
টানিয়েও সাধ মিটে না, আবার যৌ-বেটা নিয়ে 

টান কেন? পুনর্বে হলে জামাই ঘরে শোবে নাত 
কি তিন ছেলের মা হ'লে শোবে? আবার আইন 
কর্ছেন বারো বছর! তিলক জানে না, এধে 
অ|মার তেরে বছরে হয়েছিল 

নে,রাম! মাণিক দাদ| আছে? 
মাণিক। কেও? 
নে,নাম। আজ্ঞে, আমি রামলাঙ। 
মাণিক। (স্বগত ) রামপাল, তাঁ এইখানেই 

আহক না, তুদি ধাক না, এস, রামলাল এল | 

( রামলালের গ্রাবেশ) 

কি ভায়া, অনেক বেলা হয়েছে, এখনও ষেরওনি 
যে? 

যাম। আঁর বেরুব দাদা, আমার জর্ধনাশ 
হয়েছে। 

তার]। কি ঠাকুরপো, কি ঠাকুরপো, সর্ববম[শ 
কিপের 1 

গাম। আর তোমায় ব্ুকো কি বৌদিদি, আমি 
গেছি। জান তো কনকের আমার এগার পার 
হয়েছে, মাথায় ছাত দে বঙ্জেছিলাম, অনেক কষ্টে 
একটি ছেলে পেলেম, সেই তোমায় বলেছিলাম, 
লিকদারবাগানে দে-দের বাড়ী, ধা চাইলে তাতেই 
সী হলেম, বাড়ীথ।নি বাঁধা দিলেম, চার হাজার 
টাকায় যোগাড়ও করুলেম, কাঁল পঞ্জ হবার কথা, 
আঞ্জ ছেলের |প বলে পাঠিয়েছে বে দেবে না। 

মা'ণক। কেন, কেন, আর কিছু চার নাকি? 
রাম। তা পেলে নেয়, কিস্ত এ তার জন্লে 

শয়। বলে, কি আইন হচ্ছে যে, মেয়ের বারো 
বছমের আগেজামায়ের সঙ্গে ঘ? কোল্পে ছেগের 
পুঁশপোলাও হবে, তাই বগেছে, কাজ কি বাবু, 
শয় ছেলে ছুবছর ধরে রাখলেম, টাকা ত আর 
আমায় যাবে না, তবে কেন তাড়াতাড়ি বে দিয়ে 
এ খুনের দায় ঘাড়ে নেওয়া? 

মাণপিক। শোন গিনি, শোন! 
তারা। শুনবো কি, ও লব গ্ুঞ্গধ কথা, 

কোম্পানী কি এমন আইন করতে পারে? এমন 
আইন করলে কোনও বেটার বাপবারো বছরের 
কমখেক়ের শঙ্জে ছেঙের বে দেবেনা) তা হ'লে 
অর্ধেক লোকের জাত যাবে। টেক্স নিক আর 
যাই করুক, আমাদে॥ কোম্পানী তেমন নয়, তা 
হ'লে এত দিন পুজো-পার্বণ উঠিয়ে দিত। 

রাম। বৌদিদি, এ আইন্কযাঁদ পাশ হয়, ত! 
হ'লে পুতো-পার্বগ কেন, হিন্দুর লব ধর্মকর্ম লোপ 

-- 
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কর্বার পথ হলো) কোম্পানী আর যা তা করুন, 
এত দিন আমাদের ধর্খে হাত দেন নাই, কিন্তু 
এখন কতকগুলো ঘরের টেকি কুমীর হয়ে লাট- 
সাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ করাচ্ছে। 

তারা। তা এখন আম।য় দাও গে, আমার 

মাথায় আগুন জলেছে, বাড়তে একপাল মেক্কে- 
ছেলে কুটুমবাড়ার লোক ব'লে রয়েছে। 

মাণিক[ এই নাও, তুমি যাও, এই চাষ। 
নাওঃ বাক্স থেকে হুটে। টাকা খার ক'রে নাও 

গে। 
তারা। যাচ্ছি, কিন্তু আমি আইন-টাইন 

মননে, আমাই আনাও, এত গঞ্জনা আমি সইতে 
পারিনে) মেয়ের মুখ শুকিয়ে থাকে-_বুড়ম্দ 
পুরুষ তা বুঝতে পারে না। 

রাম। তা দাদা, এখন উপায় কি করি, তুমি 
আমার একমাত্র ভঠসা। 

মাণিক। আমি কি করবো বল ভায়া, ভোমার 
উপকাটা হয়, আমায় যা বল, আমি করতে গাঁজা 
আছি। | 

রাম| দা, মেয়েছেলে ঝপে কনকেছ 

কুঠীটুষ্টি করিনে, তা লিদ্ধেশ্বর ভষ্টচায্য তোমার 
কথ। বড় শোনে, তাকে বলে কয়ে দিয়ে আঞ্জকার 

ভেতর যর্দি কণকের এমন এক একথাশা কুঠা তৈয়ার 
ক'রে দিতে পার, তাতে লেখা থাকবে, তার বারো 
বছর ছুমাস বয়েস হয়েছে, তা ছলে জামাস বড় 

উপকার হয়, আমি বরং তার দস্তপের উপন কিছু 

বেশী দেব, সেই কুা যেখানে ল্বন্ধ হয়েছে দেখালে 
আর কোন গোল থাকবে না, নাও দাদা, একবার 
টাদখানা নাও। 

মাণিক। তা এআর কি, চল, চাদর বাইপ্নের 
ঘরে আছে, শিয়ে যাচ্ছ, চল। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

স্বতিরত্বের চতৃষ্পাঠী 

( অধ্যাপকগণ ও তিলক ) 

[শগো। আছে, থান থাম, আমি যা বলি, তা 
০শোন | 

চুড়া। বাল কেহ! ভুমি শিগোমণি ষে, তোমার 
কথাই বেখল শুনতে হবে? আমরা কি তক করুতে 
আস নাই? 

তর্ক। কিছে, তর্ক-বিতর্ক কি, বলি হ্যা ছে 
শিরোমণি | আমি তর্কচত্ব এ সভায় উপস্থিত 
থাকতে আর তর্ক কি? স্পর্ধা তে! কম নয়! 

চুড়া। আরে বাও যাও, তোমার যা পাণ্ডিত), 
তা ব্রবাও-বিদিত, তোমাম্ন এ সভায় নীরব থাকতেই 
শোতভ! পায়। 

“ভাঁবচ্চ শে।ততে মুর্ো 
যাবৎ কিঞ্চিৎ না ভাবতে ।” 

তর্ক। কিং কিং কিং ত্বং ন জানাতি মাম্? 
অহং তকগতুং বিশ্ববিদিতং। উদ্টোভিজিম্ত শ্রেষ্ট- 
পগ্ডিতং গুন বাক্য বদন্তি ত এক চপেটাঘাতেন 
মন্তবং চুর্ণ করোতি। শ্ালক, হত্তিমুর্খ, পাঁজী, তুমি 
আমায় জংস্কত করে গাল দাও, আর আমি সংস্কৃত 
গাল অ।নি না, বটে] 

শিরো। আরে ছিছিছি, তোমরা ষে দেখতে 
পাই ক্রমে মতম্ছট করে তুললে, শাস্তর-গ্রলঙগ হচ্ছে, 
কটু-কাটব্যের প্রষোখনণ কি? আমি যা বলি, শোন, 

কথ।ট। কি হচ্ছে, প্রণিধাণ কর। 
বিদ্তা। আছে, তুমি ত ন্তাষ)হই কইছ, কিন্ত 

তোমার উপদেশ শ্রথণ করে কে ভাঃন্তাখা শাক্জ- 
গুলজে কটু- -কাটব্যের আবশ্তকতা কি? তর্ক যেরূপ 
ঘোরতর হইয়া ডঠছে, আমাগোর বিক্রমপুর হইলে 
কোন পাগুতছ কটু-কাটখ্য প্রয়োগ কর্তেশ না, 
এতক্ষণ বাশ চাল্তো।। 

চূড়া: থাম ঠাকুর, বলি ও সরম্বতী মশাই, 
আপনার [বচার আপনি করুন, এ গণ্তগুলে সভায় 
বাক্-নিষ্পত্তি করা আমাপ অপমান খাক্্র। 

বাচ। স্বৃতিরত্ব মহাশয় যে শীগব! 
স্বতি। বাকৃপত্তিরছিত) অবাক হ'য়ে নীরব 

রঙ্জেছি। 

সর। আর বাক) কৰবেন কোথ। হ'তে, যে বটন 
দিয়েছ, তার আর উত্তর না(স্ত ? পরে আরও শুন। 

বোড়শা পৃর্বমূড়ায়াঃ 
পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুর|| 
যদপত্যং সমুত্পন্নং, 
কুলং তনন।শয়েৎ ্বম্॥ 

তর্ক। বিঃ ও সরম্বতী মহাশর, শ্লোক ত সব. 
আবৃত্তি করুলেন, ওর ব্যাখ্যাট। কিরূপ হবে? রি 

সর। এর আর ব্যাখ্যা কি কঠিন, এ তো সহজ 
বুদ্ধিতেই বোধগম) হ'তে পরে, এই নাও--ষোডশ- 
বর্ষের পুর্বে বন্পি স্ত্রীলোকের সহিত পঞ্চবিংশতি 
বর্ষের অনধিকবয়ন্ক পুরুষের বিবাহ হয়, তব | 
বিবাছে সমুৎপন্ন পুত্র কুলনাঁশ করে। রা 
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স্বতি। বলি,ও সরস্বতী ভায়া, তুমিত 
দিগগঞজ দেখতে পাই, মারে ও শ্লোকটি কণস্থ 
ক'রে রেখে দিক্েছে) আর ওর যে ন্তাঞজামুড়ো আছে, 
সে জ্ঞান নাই বুঝি, আমার ও তোমাএ হায় পল্লাব- 
গ্রাহী পাণ্ডিত্য নয়, বাদরায়ণ-সথজ্জ আছ্ান্ত সমগ্র 
কঠস্থ আছে, শোন। 

তর্ক। আর শুনবেন কি, স্বৃতিরত্ব মহাশয় কি 
দু সরস্বতী মহাশয়কে অগ্রস্তত না ক'রে ক্ষান্ত 
ছবেন না? ব্রাঙ্গণ গোট| ছুই শ্লোক কঠম্থ ক'রে 
এসেছিলেন, তাই তুমি তার সঙ্গে তকধাদ উপস্থিত 
করৃলে, অধ্যাপক ন' হন আাঙ্গণ তো! আপনার 

টোলে এসেছেন, তাঁকে এত কেন? 
স্বৃতি। তর্কত্ব, স্কিরোভব, আমায় কথ! বল্্তে 

দাও। 

সতকুলীনং সমা'সাছ্য অপূর্ণে দরশমে বুধঃ। 
গ্রাহয়েদ্বিধিনা পাণিং গৃহস্থে। ধন্মমাচরন্ ॥ 
তর্ক। স্বতিবত্ব। ব্যাধ্যা ব'লে যাও, ব্যাধ্যা 

ব'লে যাও। 
বাচ। এর আর ব্যাখ্যা কি, আবুত্তিমাকেই 

অর্থ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ কি না, সতকুলীন পাজ্ 
পাইলে কন্তা দশ বত্লর অপূর্ণ থাকিতে তাছার 
[বিবাহ দিবে। 

স্বত্তি। ভাগ পর শোন। 

লৎকুলীনে তু সম্গ্রাপ্তে সর্ধবশীন্্-বিশারদে | 
কামমাযোড়শাৎ ভিষেছ, কন্তা পিতৃগুছে সদ! ॥ 

সত 
ষোঁড়শাৎ পূর্ববমূঢ়ায়াঃ পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুরা। 
যদপত্যং সমুত্পন্নং কুগং তন্নাশয়েৎ বম ॥ 
ভর্ক। ব্যাখ্যাটি বোধগমা হলো কি? ও 

সরস্বতী ঠাকুর, কথাটা হচ্ছে কি, যোল বৎসরের 
পূর্বে যখন সে মুঢ় ছিল, পঁচশ বৎসরেও" পড়েনি, 
তখন বিবাঁছ না ক'রে ঞুব বনে গিয়েছিল। 

স্বতি। আরে তর্করত্ব, নীরব, নীরব, কি একটি 
পরিাস কোচ্ছো, লোকে মনে করুবে, তুমি একটি 
অর্ববাচীন অনভান্। ব্যাখ্যাটি বুঝিয়ে দিতে হবে 
নাকি? সরম্বতী, তবে শোন, যগ্ঠপি সৎকুলীন পুত্র 
না পাওয়া বায়, তবে যোল বর পূর্বের যস্তপিন্তাৎ 
পঞ্চবিংশতি বর্ষের অল্পবয়স্ক পুরুষের সঠিত কন্যার 
বিবাহ হয়, তাছা হইলে এই বিবাহে সমুত্পন্ন পুজে 
কুলনাশ কঠিবেক। এতাবতা বুঝায় ন। যে, ষোড়শ 

বর্ষের পূর্বে কন্তাঁর বিবাহ নিষেধ । 
বাঁচ। আরে স্মৃতিরদ্ব, স্তাম্য, স্তাম্য, আমিই 

এর উত্তর দিচ্ছি। কুলীন কারে বল? মাত্র বল্লালি 

কুলীনের বিষয় অবগত আছ; তা নয় হে ভায়া, তা 
নয়, কুল ইত্যর্থে বংশঃ, তা কুলশবের জাতার্থে নীন 
ইতি কুলীন অর্থাৎ কি না, সৎকুলোত্তৰ উত্তম 
বংশজাত, হই'তে বুঝায় যে, সত্বংখসভূত পাত্রে 
কণ্তাদ'ন করিবেক। এ তোমার শান বল্স।লের 
বন্তকাঁল পূর্বে রচিভ। 

বিদ্তা। বলি, নানাবিধ গগুগোলই তো 
হইতেছে, কন্ঠাকালটা কি, তা তো জাগে নির্ধারণ 
ছলে! না। 

বাচ। আহা, এ বাঙ্গালা, হাঃ হাঃ হাঃ! 

তর্কাত বড়ই বিরক্ত কল্পে, মন্গুর সে ব্চন যে বালকেও 
জ্ঞ/!ত আছে ছে! 

অষ্টবর্ষ। ভবেৎ গৌরী নববর্ষ! চ রোহিণী। 
দশমে কন্যকা গো।ক্তা অত উর্দং রজঃম্বলপা | 

স্ৃতরাং দরমশমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তনয়া রঅ:ম্বলা 
হইল, এই অনুমান করিতে চইবে এবং এই রজংস্বলা 
₹ইযার পূর্কোই কুমারার বিবাহ দেওয়া উচিত। 
কাযণ-- 

অনুঢায়াঃ পিতুর্ণেছে রক্ষতজবে ভবেদ্ যদি। 
মালি মাসি প্রবৃত্তং তৎ পিভরঃ সম্পিবস্তি ছি ॥ 
তর্ক। ব্যাখ্যা কর, কোথাকার সব নুতন শ্লে।ক 

আবৃতি কোচ্ছে। মুখবোধেও তে! ও সমস্ত নাট, 
সরম্বতী মহাশয়, ভাষায় বুঝিয়ে দ1ও। 

বাচ। ভতর্করত্ব ভায়ার আম!র গ্রাতি শ্লোকেই 

ব্যাখ্য| চাই, এ ত সোঁজা কথা--কি না, অদত্া। কণ্ঠ 
পিতৃগুছে থাকিয়া যদি মাপে মাসে রজোবতী হন, 
তাছা হইলে পিভৃপুরুষ নরকস্থ হয়! এই হলো 
গিক্কে হিন্টু শাকের মত। হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও 
তো! এই শাস্ত্র সমগ্র মানতে হবে, বাদসাদ দিয়ে 
কতক কতক হিম্ণু হওয়া যায়না! 

সর। বলি, যত বাক কইলেন, সকলই তো 
বিবাহ-প্রসঙ্গে, আমি তো গো তর্ক উত্থাপন করিনে, 
বিষয় হচ্ছে গর্ভ|ধান, গর্ভাধান, সে কথার কি 
হলো? 

তর্ক। ও! সগ্গস্বতী ঠাকুর, তোমার বিপত্তি 
গর্ভাধান নিয়ে, এক বচন অমরকোষ হ'তে আওড়াই 
ত তোমাক নির্বাক করে দিতে পারি; ভা অতট। 
অপমান আর করবে! না, সামা বিষয়ে তর্কবাদ 
করা জামার শোভা পায় না) স্বৃতিরত্ব, গর্ভাধানের 
প্রয়োজনট ওকে বুঝিয়ে দাও তো। 

স্মৃতি । স্রশ্থতী মহাশয় গর্ভাধানের উপযোগিতা 
অবগত নন, আপনার তবে দেখছি, কিছুমাত্র 
শান্তরজ্ঞান নাই) বলি, গৃহাস্ত্রট! দেখা আছে কি? 

23 
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১২ 

থভাবাছো সংগতয়োঃ পতিপত্থ্যাস্তপোধন। 
অপত্যং যত সমুৎপন্নং শুদ্ধং তন্ধি গ্রচক্ষতে | 
দৈবে পৈজে চ কার্যে চ সর্ধঞ্ৈব প্রশংসতে | 
তদন্তথা শুদ্ধিহীনং অপত্যং কুলদুষপম্ ॥ 

তর্ক। ওহে স্বতি/দ্ব, মাত্র শ্লেকের আবৃত্তি 
কল্পে চল্বে না, তা হলে সরগ্বতী মহাশয়ের কিছু 
বোধগম্য হবে না, ব্যাখ্যা কর! 

স্বতি। 'ব্যাখ্য/ তো করেছি, ব্যাখ্যা না জেনে 
কি আমি ব্চন মুখস্থ করে রেখেছি? শুন ছে 
সরন্থতী! আগ্ক খডুতে গর্ভাধান করিলে সন্তান 
সর্বজজজ গ্রাশংলশীয় এবং দেবকার্ধোের ও পিতৃকাধ্যের 
অধিকাবা হয়) আছ্য খাত পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
খতুতে গর্ভধান হইলে, সন্তান শুক্ধিহীন ও কুলদুষণ 
হয়। 

তর্ক। সরশ্বতী, বুঝলে, বুঝলে, উত্তর দাও না, 
এ প্রতিবাদে কুমারসগুবের কোঁন বচন জানা থাকে 
তো বল। 

খৃত্ভি। হ্যা ছ্যাথ, বিধাতার মুখ্য উদ্দেহয জাতির 
রক্ষা, এই মহ্ুষ্যঞাতি ভগবানের শেষ সৃষ্টি) প্রাতি 
মন্ুত্যের কর্তব্য সেই স্ট্টিরক্ষার সহকারী হওয়া) 
প্রতি মঘ্যের কর্তব্য যাতে অগব্খ মুত্বে পরিপূর্ণ 
হয়, তাহাই কৰা, সেই হেতু বিবাহ হিন্দু-শান্ত্রকারেরা 
প্রগাঢ় চিন্তার পর এই বিধিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন, 
অন্যান) আতির চ্ঠায় ছিন্লুর বিবাহ দেহে দেছে, প্রাণে 
ধাপে, আত্মায় আ'ত্মায় মিলন, ইহকাল পরকালের 
সম্বন্ধ উত্বাহ-বন্ধন, ভগবানের নির্ধন্ধ; এতছ্যতীত 
হিন্দুদম্পতির সহবাস অতি সুদ নিয়মে আবদ্ধ, 
গুছলংলার সুচ্রুরূপে নির্বাহ ও স্পস্তান উৎপাদন, 
এই দুইটি হিন্দু-খিবাছের মুগ উদ্দেত্ত) ইন্দজ্রিয়লালস! 
চরিতার্থের অন্য নয়। বার, তিথি, নক্ষত্র, ক্ষণ 
দেখিয়া, সময়োচিত কাল বুঝিয়! তবে হিন্দু পত্রীতে 
উপগত হইবে) সন্তান-সম্ভব হইলে পতি আর 
ভার্ধার নিকট গমন করিবে না, এ সমস্ত গু 
তাৎপর্য) কাকে বুঝাই, কে বা বুঝিবে ? 

(চারিঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও তিলকের প্রবেশ) 

তিলক | সরম্বতী মশায়। কি হলো? প্রোফেসর 
(05550: ) বাবু যে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, 
সব খবর শিতে? 

সর। আর হবে কি, এরা সকলে অতি 
অর্ববাচীন, আমার তর্কের কুটভাষ। কেহই গ্রহণ 
করুতে পাল্পে না। 

অম্বত-গ্রম্থাবলী 

তিলক। ও তর্ক-টর্কর কাজ নাই, যুখুজ্যে 
মহাশয় আমারে বলে দিয়েছেন যে, স্প্ট কথা কও, 
যষেযে আইনের পোষকতা বর্বে, সেই সেই পাচ 
টাকা ক'রে পাবে! আর তর্ক/ত্ব মহাশয় যদি 
বিরোধী হন, তা হ'লে তাঁর আমাদের কলেজের 
পণ্তিতি চাকরী থাকষে না। 

তর্ক। কেন, চাঁকরী থাকবে না কেন, অধ্যাপক 
লোক আমরা, ব্যবস্থার সহিত বিগ্যালয়ের সম্বন্ধ কি? 

তিলক । সম্বন্ধ মাসে ১৫ টাকা বন্ধ, যা হর শীঘ্র 
বলুন। 

তর্ক। রসে! রো, কিঞিৎ অনুধাধন করি। 
তিলক । আর আর ভট্টাচার্য মহাশয়ের! কি 

বলেন--পাঁচ টাকা ক'রে নিযে রাজী আছেন? 
শিরো। বল না ছে বাচম্পতি। 
ব্ছ্যা। আজে, একটি বিধ!নই ছউক। 
সর। বলি বোঝ স্মৃতিরদ্ব! তোমরা যাছাদের 

পক্ষ হয়েছে, তার! অধ্যাপকের মান্য রাখবে, না 

বিপক্ষ-পক্ষ রাখবে, এই যে ৫ পাচ টাকা ক'রে 
অধ্যাপকের সম্মমন, এ কি তুচ্ছ কথা? 

বিভ্া। বলি, সকলেই কি সমভাবে জন্মন 
পাবে, তা হ'লে আার কাচ-কাঞ্চনের গ্রভেদ কি? 
প্সামার বাড়ী বিক্রমপুর, পঙ্ডিতের স্থান! 

চড়া । কি ছে, তুমিই না কি বড় পণ্ডিত, 
আর আমর কি বন্গয়ে ব্রাহ্মণ? কোন্ চতুষ্পাীতে 
তোমার অধ্যয়ন ছে? তোমার উপাধিকি? 

বিদ্যা। আমি কি নিজেই পরিচয় দিব না 
কি? আমায় তাবৎ লোকেই জ্ঞাত জাছে, তোমার 
নিকট পরিচয় দিব ক্তহা!? 

চড়া । আরে, তুমি তো দেখাঁছ বত গণ্ডগোল 
বাধাইছ, কার্ধেরর মীমাংসাই হুইপ না, মারে বচসা, 
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। 

বিদ্ভা। আরে, চুপ দাও, তুমি ইহার কি বুঝ? 
পণ্ডিতের সম্মান তুমি কি বুঝ? যতেক মূর্থ অনড়ানের 
সমন্বয়। 

তর্ক। কি? তোমার তো! দেখছি বিষম 
আম্গর্ধ! হে, ভূমি তো ভারি পণ্ডিত, আমর! সকলেই 
ূর্ঘ, আর তুমিই বিষ্বান নাকি? তুমিত এক অন 
মুর্থচুড়ামণি, তাই আত্মপ্ল'ঘা করচু, কই বল দেখি, 
আমার এই গ্লোকের ব্যাখ]া কর দেখি। 

পুজব পরদারেষু লোস্ট্রবৎ গোষ্ঠশীলয়া। 
যঃ পশ্যন্ত সদা নিত্যং শশ্পুর্ণা বসুন্ধরা | 
তিলক । ওগো! ঠাকুরের, একটু থাম; এখন 

আমার অত বচনে কার্ছ নাই, বচন সব মেমোরিয়েলে 



সম্মতি সঙ্কট 

( £06100118] ) দিতে হবে, ১৫০ দেড় শত টাকা 
আমায় হাতে আছে, আপনার লব বেঁটে সেটে নিন, 
যার যা মান, আপনার! তা বুঝুন। 

শিরে! | গ্যাও, সমগ্র টাকা আমার চত্তে গ্ভাও। 
তর্ক। কি, আমি বিষ্কধানে তুমি টাকা হস্তগত 

ঝরুবার কে হে? 
বি! । মুদ্রা আমার হস্তে দ'ও, তোমাদের 

কর্তাদিগের প্রত্যয় কি? 
তিলক । আরে বাবু, যে হউক, একন্ন নাঁও 

না| 

তর্ক। তাই ত বল্ছি, দাও, আমার হাতে 
দাও । 

স্বৃতি। কিছ, অর্থেদ লোভে সকলে শান্তর" 
ত]াগ করছ নাকি? 

তর্ক। জার তোমার শান্ত) হিন্দুর খরে ত 
ঘুষ্টিমেক়্ পাওয়া যাঁয় না, কি বল বাচস্পতি 1 

বাচ। হ্যা, ও পক্ষে একটা বচন আছে, যেন 
শরণ হচ্ছে। 

তর্ক। আরে একট'--আমি তোমাকে দশ 
বচন দিতে পারি, দাও ছিলক বাবু, টাকা দাঁও। 

তিলক । আচ্ছা, টাকা! কারো হাতে কঃরে 
কাজ নাই, আমার লঙ্গে আনুন, প্রোফেসর 
(7270188807) বাবু যেমন ভাগ ক'রে দেবেন) ভেমনি 
পাবেন। | 

বিদ্ত/ | আচ্ছা চল, কিন্ত ব্হাদেশীয় প্রাপ্যে 
যস্তপি আমার সম্মান না রাখ, তা আমারও বালী 
বিক্রমপুর, অধ্যাপনা কর্লে সময়ে সময়ে আমাগোর 
বষ্টি ধরৃতে হয়, চল। 

তর্ক। চল চল, আর গোল করো ন'-চল 

ড়ামণি, আগচ্ছ, আগচ্ছ | ৃঁ 
[ স্মৃতিরত্র ব্যতীত পকদের প্রস্থান । 

স্বৃতি। নারায়ণ, নারায়ণ! তবে আর 
বিজাতীর রাজার অপরাধ কি যে, এপ আইন 
করুতে যাচ্ছেন। যে সকল হিন্দুসস্তান শ্বধশ্্ম শিক্ষা 
পায় নাই, ইংরাজী কথায় ইংরাগ সহবাসে যাহাদের 
মণ্ত গতি বিকৃত হয়েছে, তাঁছাদে:ই বা অপরাধ 
কি? ব্রাহ্মণ পপ্তিতগণ, শান্জ্ঞ বলিয়া ধাহার] গর্ব 
করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্-ক্ষার ভার ধহাদের 

সঙ্গে, তাহারাই যখন তুচ্ছ রজতখণ্ডলোভে জাতিধর্শ 
ন্ট করৃতে উদ্ত হয়েছেন, তখন আর হিন্দুত্বের 
লোপহছবার বিলম্ব কি? জগদম্বে,। ভোমার মনে যা 
আছে; তাই হবে। [ প্রস্থান। 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

মাপিকের অন্তঃপুর 

( তাগামণি, নিমন্ত্রিতা রমণীগণ, 

হিক্ড়াগণ ও ঝি) 

ছিঞ্ড়াগণ-- 

পাছাড়ী পিলু--থেম্টা। 

মায়ের কোলে দোলে সোনামণি। 

যেন যশো।দার ঘরে নীলমণি ॥ 

মায়ের কোল খেষ, সোনার চাদ হাসে, 

দুনো ফাস প্রেম ফস, ভাই জাসে ধণী। 
ফুল ধরেছে গাছে, ফল হবে পাছে, 

সেই আচে আজ সবাই আছে, 
চেয়ে টাদংদনখানি ॥ 

১ম, ছি। বেনা'রশী শাড়ী বের কর, সোনার ঘড় 
বের কর, যোড়া বেটা হবে, ভিড়ে বিদায় কর। 

জ্ঞানদা |! এর মধো বিদায় কি রে, আর 

একট! গা। 
১ম বি। এখন কেন, আবার ছেলে হছে এসে 

গান শোনাব। 

জ্ঞানদা! নল] না, আর একটা গা। 

হিপড়াগণ-- 

পরজ্জ কাস্সেংডা-খেম্টা। 

পিরীতি কেউ আনে না সই। 
পিরীতি ছ্েনেছিল সেই গোয়্ালী রাই ॥ 
সেজান্তো না ঘর, জানতো না কুল, 

পিরীতির তার ছিল না তুল, 
সয়ে বিরচ জালা বলৃতো খালি কালা কই। 

শুন লো কুঙ্গবালা, জোড়া গ্রেষ-জালা, 

বোলো যেন রাধার মত পিরীতি পাই ॥ 

২য়,ছি। এইবার বিদায় কর, বিদায় কর, 
কাপড়-চোপড় দাও, থাল'-ঘটা দাও, থলে ভ'রে 
টাকা দাও, বড় লোকের বাড়ী, নইলে গাল দেব। 

তাঁরা। আজ বাছারা, এই দিকে আয়, আমায় 
যথ!স ধ্য তোদের দিচ্ছ, আশীর্বাদ করে যা। 

১ম,ছি। হয মা, দাও, আবার কাজ হ'লে 
আস্বো। আমরা শুভবর্ম বই আর আসি না। 

ভাল] । বেশ গেয়েছে, আমি হিজড়েছের গান 
শুনতে বড় ভালবালি। 

[ ছিজড়ে ও তারামণির গ্রস্থান। 



১৪ অমৃত-গ্রস্থাবলী 

বিরাজ | শুনে নেভাই শুনে নে, বাড়ীতে য 
গুম্ছেম্ এ আমোদ দেখতে হবে না। 

জ্ানদা। দেখতে হবে নাকিলো? 
বিরাজ। আমাদের বাবু বলছিলেন, কোম্পানী 

আইন ক'রে পুনর্কের উঠিয়ে দেবে। 
জ্ঞানদা। দুর দূর, ও মিছে কথা, আজ ব্ল্ছে 

পুনর্ধরবে উঠিয়ে দেবে, কাল বলৃবে বে উঠিয়ে 
দেবে। " 

শরৎ। হ্যা ভাই, ছিজড়েরা গেছে? 
জ্ঞানদা। ও মা, আমি ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি করুছি, 

তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিছে? 
শরৎ । না ভাই, এই শব হিজড়ে-টিঞড়ের গাঁন 

শোন্বার আমার মাঁনা। 
ভ্ঞান্দা। কার মানা 1--ঠাকুরআামায়ের, তিনি 

কি বেম্মদতি) হয়েছেন নাকি? 
শরৎ । না ভাই, দে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, 

পুনর্ষে বড় খারাপ। 

জ্ঞানদা। ঠাট দেখ, তুই তাকে বুঝিয়ে দিস্, 
বিস্ষেই খারাপ, চিরকাল এক জনের কাছে থাকতে 
নাই, মাগ ভাড়াটে বাড়ী, মেয়াদ ফুলে আর এক 
জনের কাছে ভাঁড় খাটুবে। 

নি, রমণী! ভাই, এতক্ষণ কোন কথা বলিনে, 

কিন্ত বলি, আমাদের বাবু যা! বলেন, তা ঠিক শরতের 

বাবুর কথার সঙ্গে মেলে, বারো বছরের আঁগে কি 

রে যাওয়া উচিত? 

জ্ঞানদা। ধনি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা 

করি, তোমার যখন খোকাটি হয়েছিল, ঠিক ক'রে 

বল দেখি, তোমার তখন কত বয়েস? তোমার 

আইতের দিব্যি আর তোমার বেম্মদত্যি ভাতারেয 

দিব্যি। 
নি,রমণী। তামিছে কথা কব না, আমার 

তখন চৌদ্দবচ্ছর বয়েল বোঁধ হ্য়। 
বিরাঙ্। বোধ হয় কেন? 

নি,রমণী। তিনি ঝলে দিয়েছেন যে, সকল 

কথাতেই বোধ হয় বল উচিত, তা হ'লে 

সত্যি মিথা কেটে গেঙ্গ। সব কথা বল্তে 

পারুবে। 
জ্ঞানদা। কৌন্ ছতচ্ছাড়। বেটারা এই আইন 

কর্ছে, বল্তে পারিস? রাগ করিস্নে তাই, 
তোমাদের তাতারদের বলিনে। 

বিরাজ । শুন্বি জ্ঞানদা, আমাদের ও লেখাপড়া 

কেমন শিখেছে, জানিস তো, অত বড় একট! 

উক্বীল। সে বলে, যাঁদের হিন্দুরা জাতে ঠেলেছে, 

তারাই কোম্পানাকে বলে এই আইন কর্বার চেষ্টা 
করছে। 

জ্ঞানদা। কেন তদের এত মাথাব্যথা? 

বিগাজ। তাদের মাথাব্যথা এই যে, তাদের 

ধেড়ে ধেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখে, না রাখলে 

সাহেবের] নিন্দা করে, কাঙেই যাতে সথাকের 

জাত যায়, তাই তাদের চেষ্টা । 
জঞান্দ1। মুখে আগুন, মুখে আগুন! 

নি,রমণী। জ্ঞানদ1, তোমার এ অন্যায় কথা 

ভাই, ইংরাক্জের মত বিয়েই ভাল। ন বছরে 

শ্বশুর ঘরে গেলুম, ঘোমট। দিয়েই রইনুম কাকেও 

দেখতে পেলুম না, কি কষ্ট বল দেখি; আর আইবুড় 

হয়ে থাকলে কত জায়গায় বেড়াব, কত লোকের 

সঙ্গে দেখা ছবে, যাকে পছনা হবে, তাঁকেই বিবাহ 

করব! 

(রজিণীর গ্রবেশ ) 

রুঙ্গিন্রী। ভোমর! সব তাই কি বল্ছ, ছি!ছি! 

ছি । এগার বছরে বে ছি! আমার হৃদয়ে আগুন 

জঙ্গছে, হ! হতোন্রি! হা দীর্ঘোন্মি | 
টি 

বিরহ না হ'তে মোর হাল পরিণয়। 

ছিছিছি এযাতনা প্রাণে কিলো সম্» ॥ 

না ছাড়িছু দীর্ঘান, না করিমু হা-হুতাশ, 

ন। দিন কাছারে আশ, 
কারে না ক'রে নিরাশ) 

পরিয়! পাটের বাল বাঁসরে উদয়। 

একেবারে একদিনে পতি-পরিচয় ॥ 
এ 

কেমন এ বিজ্বে, নাছি আখি ঠারাঠারি? 
"বিবাহ কি পুজা হু'লো বুঝিতে না পারি! 
সবে এগারো আমার, নাহি যৌবন বাহার, 

না কাড়িনু গ্রাণ কার, 

প্রেমের না পেন তার, 

ফোটে। ফোটে। কুঁড়ি নিয়ে কি দেখাব আাঁরি। 

আঁচল তোল লো ওলো! বারি আঁখি-বারি ॥ 
৩) 

শ্বশ্ডর-শাশুড়ী আনে ভান্ুর দেওর। 

যাঁতন। কত লো হবে না রছিবে ওর ॥ 

খবোমট। টানিয়া রব, চুপি চুপি কথ! কব- 

রানন।ঘরে বন্ধ রব, দিনে নাথে না দেখিব, 
বৌ বে কড়াকথা সই কবে সবে জোর। 

প্রেমের যাজারে মোর অন্ধকার ঘোর ॥ 



সন্মতি-সঙ্কট 

৪ 

অ[মার কতই সাধ আছিল লো মনে! 
প্বঙ্ধিম নভেল” যবে পড়িস্থ যতনে ॥ 

হবে চল ঢল চল, যৌবন শ্রাবণ জল, 
লতেরোর ঝলমল, আঅআথিতে নানান ছল, 

বক্ষে জামা মনোরমা যাইবে কাননে । 
গাইব বিরহ-গাথা আনত নয়নে ॥ 

৫ 

তথায় পাইব পতি রতিপতি-সাজ। 
অন্দরে নছে লো সখি মন্দিরে বির ॥ 

এলোকেশে হেসে হেসে, 
গ্রণয়-লপিলে ভেসে, 

ঘুরি ফিরি নানা দেশে, 
পাব লো পতিরে শেষে, 

সে সাধে সথি লো মোর পড়িল যে বা । 
পেন না আমার সেই স্বপ্র-হৃদিরা | 

ঙ 

ভাল ভাল আম ওলো! দিব না সম্মতি। 
কতু না লইব শেষে বেআইনি পতি ॥ 

বল বাঞ্জোের শীচে, সম্মতি আইনে মিঞ্ছে। 
জঙুক হৃদয়ে বিছে, ফিরুক লে পিছে-পিছে, 

পাঁচু ফিরে আম কভু চাব না চাৰ না। 
এগারো বগাবর নেব পা নেব শা॥ 

৭ 
সংস্কারক 'তারক-দা, বলেছে আমায়। 

সম্পাদক 'মদক মেদে।' দেছে তায় পায়।॥ 
খাগো। না হইলে পার, যদি করে অধিকার, 

হবে জেশ ছারখার, পতি গতি ব্যভিচার, 
উকীল 'অধিল' এতে |দয়েছেন রায়।, 
ফুটিয়ে উঠিলে কলি তবে দিব কায়।॥ 

৮ 
কাঙ্গালী বাঙ্গালী যদি না করে উপায়। 
বোগ্ধা'য়ে যাইব আফিভাগিয়ে ভেলায় 

ইষ্ট-দেবী যার নারী, 

আছেন সে মালাবার,, 
আইন করেছে জারি "্পরকারশ পদে ধরি, 

পর্ির করিতে তি সদ! আগুয়|ল। 
অবলার বল দিতে "বীর জাদুবান |” 

9 

ই্য বধ প|ণী সেজে উদার-হাদয়। 
নারীতে তারিতে ভবে-খাযাক। উদয় 

৮৯/ ১৫ 

লয়ে বাক্যের খেলাৎ, 
প্লেষে গিয়াছে বিলাত, 

কথায় করেছে মাৎ, আসল ইংরের জাত, 
রাতারাতি ক'রে দেবে আইন সে পাশ। 
পতি-পত্ব'-বন্ধনের খুলে যাবে ফাস ॥ 

রা ০ রঃ ক 

গালে! সই* গা” লো সই, গা" লো জয় অয়) 
অয় সংস্কারের জয়, অয় (দশ উদ্ধারের জয়। 

গা? লো লেক্চারের জয়, 

গাগলো এডটারের অয়, 

কি তয় ক তয় ছলো। হিন্দুয়ানী ক্ষয় । 

গা” লো গ। মকর গঙ্গাঞ্জল। 

মালাবারীর পীরিতে লব হরি হরি বল ॥ 

ক ঞ গু গ্ 

ও লো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি) 
দেখবো কেমন আসে পাশে এগারোর পতি ॥ 
ঝি। বাছা, আমি দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুনছি, 

ঢের ত ছড়া! সব বঞ্কেন, পাঁচালীওয়ালীরা পারুৰে 
না, বড়য় ঝড়য় কথা, আমার কাজ নাই। কিন্তু ন 
বূল্পও থ|কতে পারিনে, পেটের ভেতর গুলিয়ে 
উঠছে, তাই বলি। আচ্ছা, মাঁগ-ভাতারে ঘর 
করবে, তাঁর দশ বছরেই ই'ক, রাজার কি? আর 
যাদের গঠিও শ্রাদ্ধই ছচ্ছে এ জাতে খেদান ব্যাটারা, 
তাদের বা কি? হতভাগা ব্]াটারা তোদের যা 
ইচ্ছে তাই করু না, তোদের বোনকে আঠার বছর 
পর্যন্ত ঘরে রেখে আপনারা সব শিকিয়ে টিকিয়ে 
ভাতার-ঘরে পাঠা না, আমাদের ঘরে আস্বে কেন? 

জ্ঞান্দ!। ঝিখল্ছে মন্দ *য়। 
ঝি। তোঁমার্দের সব ছুমরো-চুমরো। বাবু আছে, 

ভোমরা সব ঝড় মাছুষের মেয়ে। বিস্তা শিখেছ, 
তোমরা অব আর এক রকম বোঝ, বিস্ত আমার 

হতে যদি সেই পোঁড়ারযুখোরা পড়ে, ষে হৃতচ্ছাড় 

(খারা ধরবসতের উপর আইনফারি করছে, 
অংস্ষ্ুটেরা! আপনাদের আত খুগ্েছিস, মর্গে যা, 
তোদের যা ইচ্ছা কর আমাদের সঙ্গে লাগতে 
আসিস কেন? খ্যাংরা! খ্যাংকা 1! খ্যাংরা || 

( তারার প্রবেশ ) 

ত1৪11 ওগো! পা হয়েছে, তোমরা একবার 
গ। খুলে এল । , 

ঝি! চল গে! চল, আমাদের হিন্দুর ঘগে 
চিরকাল যা চালে আলছে। তাই চলবে, পুমর্ধে হবে 
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না, এমন আমোদ আহ্লাদ হবে না, পুনর্বে না হ'লে 
বে-ই মগ্ুর নয়। 

ভারা। এস মা এস সব। 
জ্ঞান। চল যাই, আয় নিতু আয়। তোর 

ভাতারের পুনর্বেই মানা, জুচিতে আর মানা লাই। 
| লকলের প্রস্থান। 

ধিতীয় অঙ্ক 

প্রথম গর্ভা্ক 

রাস্তা] | 

(রাধাকিশোর ও পাহারাওয়াল।) 

রাধা। বাবা! বাতির ত ছুটো বেজে গেল, 
পায়ে বাত ধরুলো, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্ম্চ, 
কল্কেতা সহরে এসে খড়ই মুক্ষিলে পড়লেম) 
ভেবে আ.স্ছি শ্বশুরবাড়ী যাব, চব্যচৌঘ্য খাব, তা এ 
আইন কিয়ে খাবা? পরিবারকে ত ঘরে আসতে 
দিচ্ছি না, শাশুড়া-ঠাকরুণের কাছে শোবে, কিনব 
আম যে একলা শুয়েছিলাম, তার পাঙ্গী কে বাবা? 
কি করি, এ যে মহ! যুক্ষিগ, কোথায় কে শক্ত আছে, 
কার মনে কি আছে, কোন্ বেটা কি লাগাবে, এখন 
ত থানা পুলিস কর, তার পর পুপি-পোলাওই হোক 
আর আহ্ে-কালিয়াই ছোক। প্র না একগ্রম 
পাহারাওয়াজ! আসছে, দেখি, রী ব্টোকে পলিয়ে 
কলিয়ে দেখি। 

(পাহারাওয়ালার গ্লবেশ ) 

অমাদার চা, সেলাম। 

পাছা । চাচা! নেই বাবা, হাম বর্ষণ হায়, 
অযোধ্যাবাশী পর্ডিত, পুঁজা পাঠ করৃতে হায়। 

রাধা । ঠাকুর, আমার একটা উপকার করুতে 
পার? 

পাছা। অযোধ্যাবাশী ব্রাহ্মণ হায়, হাম কেরা 
উপকার করেগা, বহুত পাহারাওয়ালা হায়, চোর 
পাকড়নে ছোয় তো আর ঠককো পাশ যাও, 
ব্রাহ্ণকো এ হাঙ্দামা কাম বোল্না আচ্ছা নেছি। 
হাত দেখাও ত কুচ ফল বল্নে শেকতা | 

রাধা। ঠাকুর, তুমি গুপতে আন? তা হ'লে 
বাবা তোমার ত্বারা আমার আর একটি উপকার হয়, 

আমি বাবা বড় ছুঃখে পড়ে এই রাস্তায় ঘুরে 
বেড়াচ্ছি, যদি তুমি আমায় রক্ষা কর। 

পাহা। হাম কেয়া! করে বাবা, অযোধ্যবাঁসী 
গরীব ব্রাঙ্গণ, পুজ! পাঠ করৃগ্তা হায়, তাই মের! 
পুপিলকো লৌকরি ছোড়কে কাপড়াকো কারবার 
কিয়! হায়, হাম বেচারাকেো! পাহার1ওয়ালা করকে 
থাড়া কর দিয়া। 

রাধা। সে যা হোক তা হোক বাবা, জামার 
এই পগগিবাঁরের কাঠীখানা দেখে দিতে পার, এগার 
বছর ন মাস হয়েছে, তিনটে মাস যদি কোন রকমে 
বাড়িরে দাঁও, ত1 ছ'পে ঘুমিয়ে বাচি, ছুদিন এখানে 
থেকে যাই! কোথায় বাৰা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াব, 
তোমাদের কোম্পাণীর আইনে তো পরিবারের ঘরে 
যাার যো নাই। 

পাছা। ও ঠিক কর্ দেশে শেকৃতা, ঠিক কর্ 
দেনে শেকতা, কোঠী কর্ন! ত ছামারা কাম হ্যায়, 
পঃস্ত কুচ খরঢা পড়েগ!।। 

রাধা! ক খঃচ খাবা? 
পাছা। থোড়াই, থোড়াই, এক জোড়া নাগর! 

জুতা লাগেগা, অ.ধা পের স্ুপাত্ী, লগ? দশ আনা 
পয়লা! আর পোস্কা তর ইম্পাত। 

রাধা । এসব কি হবে বাবা? 
পাছা । আরে জাগ করেগা, জাগ করেগা। 

্রাহ্মণকো এ শব ধেপা চাইছে, (শ্থগত) পুলিলকা 
দরিদ্র জুতা পইনূক পইনকে পাও মে দরদ হে 
গিয়া) এক জোড়ি মিলে তো বড়া সবিস্ত! ছোয়। 
আওর় চাকুকা ওয়াস্তে বড় হায়রাণ হোতা হায়) 
জেরা ইস্পাণ্ত মিল যায় তে, বানায় লে। 

গাঁধা। আচ্ছা বাবা, কোঠী ত পরে কৰে 
দেবে। এখন আককের রাত্রের উপাক্স_-তুমি যদি 
আর মামার একটি উপকার কর, অ'মার শ্বশুর- 
বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নাই, এক বুড়ে! শাশুড়ীঠাকরুণ 
আছেন, তোমায় নগদ চারি আনা পয়লা দিচ্ছি 
বাবা, আমি একটু শয়ন করব, তুমি বদি গিয়ে 
আমার ঘরের ভেতর চৌকি দ1ও। 

পাহা। বাবা, ব্রাহ্মণ পৃর্থা পাঠ করতা হার, 
এক ত পাছারাওয়ালা করকে খাড়া কর দিয়া, অর 
চার আনা পয়লা দেও, হাম এলাই তোম্কো জাশীষ 
কর্তাহ্যায়। 

রাধা | ও পাহারা ওয়ালা ঠাকুর, খালি আশীর্বাদ 
করলে কি হবে, একটু যে দীড়াতে হবে, নইলে 
তোমার আইনে আম্ণ7 সর্বনাশ করবে। রাস্তায় 
দাড়িয়ে কেন কষ্ট পাঞ্ছ,। আম মেঝেয় শোব এখল, 



ভুমি আমার বিছানায় গুইও) সে হরে জার কেউ 
ধাকবে না, কেবল একটু নজর রেখে । 

পাছা]। যস্তপি নুপ্রণ্টন সান্থেব আওয়ে ? 
য়াধ)| এমল ত বাব! ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়--& 

প।নওয়ালাকে ফলে যাও, তোমা ছে ধক দেবে 
এখন | 

পাহা। তা] চার নেই-আট আনা দাও 
ভে|র ছ'বাডে তক হামার! পাহারা, ছাষ তামাম 

গা তোম্কো চেঁকি দেগা। 
রাধা । বাবা, এত পয়ল! আমার নেই) 

গান আমি বপি, পায় ছা আন! দিচ্ছি, ছু 
াণপ! পাবে, আমার লঙ্দে এস, খুব নজণ রেখ, 
আনি যেঝেয় প'ড়ে থাকব, গোল উঠেত তোমার 
সাক্ষ্য দিতে ছবে। কোন্ ব্টো কি লাগাবে, কি 
আনি বাবা! 

পা।। চল। হেই কোন্ খাঁড়া সায়, 
আস্তে আনে চল, বাবা ০প, হাম ঠিক গাওয়া দেগ! 
(₹, ভোমরা অর তোমরা পাশ নেই শুয়া। 

1 সকলের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ 

সীর্বভৌমের বাটী 

শাবভৌম ও সাব :তীমে/ পতধী 

বান্ষণী। হ্যাগ!, তিন [দন গেল, একটু মুখে 
জা দিলে লা) কেন এ শআাত্বহত্য! করতে বসেছ বল 

খ? 

সার্ধ। ব্রাহ্ষণী, বল কি! ধর্মন|শ হয়, আর 
'্মামি আছার করবো? তোমার ইচ্ছা হয়, তোজন 
কর গে, আমি অন্ুখতি [দাচ্ছ। 

বাঙ্গণী। তুমি অনুমাত দিলে আঁধি লব 
ধরতে পারি সত্য, কিন্তু যুখে তাত কি দেওয়া 
ধায়? ভূমি উপবাসী। 

সার্ব। ব্রাঙ্ধণী, আমি বড় লোক মই, আমায় 
কেউ চিনে না, একবেলা একমুটো হুবিদ্া। আর 

হাজ্জ অধ্যাপন, এই আমার কাঙ্জ, কিন্ত আর্মি সদৃ- 
প্রহ্ধাণের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, এ শান্থের নিয়ম 
পালন, হিন্দুর বর্দরক্ষ! ব্রাক্ষণের প্রধান ফাধ্য। 
সেই বর্ষে যখন আঘাত পড়েছে, তুখি আমায় 
গৃরকার্ধয করতে বল? রাজা যদি তয়ষর বিধি 
সাখেন, ত| হ'লে এই প্রায্োপবেশনেই আমি আীবন 
যাগ কর্যো। 
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ধক্ধসী। কি এত ধন্খদানশ, তাও তো আণ্ম 
বুঝতে পাচ্ছি মা। 

শার্ব | তুমি বুঝবে কি)কে বুঝবে? গরভাধান 
হিন্দুর অতি গ্রধান সংস্কার, শুততিথিতে, গুতপিলে 
গত[ধান করলে ষেনুসন্তানছয়। এ কখ] আম কাছে 

বোঝাষ 1 একটা লোজা কথা বলি, বোঝ, হিন্ুুর 
ঘরে যত কেন জপক্ট সন্তান হউক না, লে পিতা 
মাতাকে তক্কি ক'রে, চার করেও পিতামাতার ভরপ 
পোষণ নির্বাহ করে, আনু কে।ন আতিতে এন 

লাই) লাহেবধের ছলে বড় হলেই পে আপনাকে 
নিগ্কে বিব্রত হয়। পিতাম;৬1॥ দায় আর তায় 
মরণ থাকে না, এমল অনেক শোনা গেছে যে, 
মাছেব (পতা পুজের বাড়ীতে ভোগন কগলে পু 
[পতার নিকট হতে ভোজনের মুল্য লয় হি 
লস্তাশের এই যে চিরস্থ।সী [পতৃমাড়ভ্জি, ইহার 
মুল কারণ শাঙ্মতে পঙদিনে,  গশুততিথিতে, 
শিয্পাপত সময়ে সেই পুজ অন্মগ্র€ণ করেছে। 

ক্রহ্ধণী। যা! ভাল বোঝ কর, ধর্দে। ছন্য 

প্রাণটা খোয়াবে? 

শার্ব! বাঙগণ, ধর্ষের আগ্ঘা প্রাণ খোয়াধ না] 

তো কি অগ্নের জন্ত গ্রাণ খোকা? তুমি আমার 
গৃছিণী হ'য়ে কি তুচ্ছ কথা বলছ, এ পৃ্থবীতে 
কিনল থাকব, এ মাংসমেদভরা শরার ৬ কালহ 
বিনই হবে, আগ আমার যাঁদ মুতুট হয়, সহধর্শিণী 
পদ্ধা ভূমিও আমায় শবদেছ স্পর্শ কগেছ বলে 
আপনাকে অস্তাচ তেবে ত্বান করবে, দেছ যাবে, 

কিন্ত আত্ম। তযাবে লা। য্মেন দেছের পোষক জল, 
ভেমান আত্মার পোষক ধন্ম, সেই যে অনস্তকালস্থায়ী 
আত্ম, তার খানের কিআয়োজন করব) দুদিনের 

দেছ পোষণের জঙ্চ ধর্শত্যাগ করে ছাতকে অন্ত 

কাল নিরাহাগী গাখব? আন্মণ, ও কথা বল না। 
বাহ্ষণী। ত! বেশ, তুদদি যখন উপবালী 

থাকবে, আমায়ও উপবাপ, যাহ ছাদের অঙ্গ দিয়ে 
তোমার পাশে এসে বাসে খাকি। 

| প্রশ্থান। 

সার্ব। হ্্রিকর্ত। ব্রহ্ধাঃ জ্গৎ্পাঁলক হায়-- 
আশুতোষ মহাদেব-ব্রন্ষাও প্রপবিণী অগম্মাত--" 
আধি দরিষ্্ ত্রান্মণ, ধর্ম জানি লা, গ্ততি আন না, 
ভক্তি করধার ক্ষমতা মনে নাই, তবে পিজগুণে, 
পার বরুণাবলে যদ আনার কথা শুনস্-নর্ধাশাশ 
ছয় ম1 ভ্রদ্ছমগ়ি 1" হিন্দুর ধর্ম যায়, রক্ষা কর ম! 
রক্ষাকালী। আজ হিদুফুলবতীগণ কুললজ্জাতয়ে 
তোমার চয়পপ্রান্তে সকলেছ ক্রন্দন বরুছে, দয়ামরী 
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মা, এদের উপর মুখ তুলে চাঁও। ব্রহ্ম! তোম1? 
নাম নিষ়ে কতকগুলো পাষণ্ড তোমার প্রধান 
উদ্দে স্যটটি। স্থ'পন, নুসন্তাম চন, তাতে বাধ! 
দিচ্ছে, এদের ম্ুমতি দাও, আর না হয়, 
ঝিপুরনিথদন | তোমার সংহারকাগী ব্রিশুল তুলে 
মানবরূপী দৈত্য দপন কর। ভগবান হরি, নারায়ণ! 
হিন্তুলস্তানগণের হাদয়ে তোমার সেই অপূর্ব প্রেম 
বে প্রেম, নাথ, ব্রদ্ধে দেখিয়েছিলে, রাধাকে গুরু 
ব'লে তুমি ষেগ্রোম শিক্ষা কারে জগতে প্রেমময়ের 
আদর্শ হয়েছিলে, সেই প্রেম অজ হিন্দুসস্ত/ ন-হৃদয়ে 
দাও, তায়! জাতি-বিভিন্নত্া, ত্েষ বিস্মৃত হ'য়ে, 

প্রাদেশিক ঈরধ্যা হয় হ'তে দুর ক'রে, আছ 
তাদের ধর্মের জন্ত, তাদের কুলবতাদের জ্জ্দ- 
নিবারণের ভন্ত, তাদের সন্তানগণের মঙ্গল কামনার 
চট, অগদম্ব। তোমার চরণে এবক্র হয়ে এক মলে 
প্রপিপাত্ত কচ্ছে) নারায়ণ | তুমি ধর্মস্থাপনের জন্ত 
যুগে-যুগে অবতার হয়েছ, এই ঘোর কাঁলিতে এই 
ম্নেচ্ছ।চাঃপ্ল।(বিত দেশে তোমায় আস্তে বলতে 
আমার ক হস্স, গ্রভূ, কি কি, বড় ছুর্দিশায় পড়ে 
ফাতরে ডাকৃছ্ি”- ৃ্ 

পরিজ্রোপায় সাধুনাং বিনাশাক চ দুষ্কৃতাম্। 
ধর্দ লংরক্ষণার্থ।য় সম্ভবামি যুগে যুগে। 

(তিঙ্গকের প্রবেশ) 

তিলক । শার্বাতীম মহাশক, প্রণাম ₹ই। 
শার্বধা। কে ও? 

তিলক । আমায় চিনতে পাচ্ছেন না, আম 
মাঁপিকবাবুর পুজ তিলক । 

সার্ব। এল, এস, কি মনে কবে বাবা? 
তিলক মহাশয়, আপনি আমাদের দেশের 

একজন প্রধান পণ্ডিত, তাই আপনার কাছে এলেম, 

বলুন দেখি, আপনার মত কি? এই থে গর্ভাধান 
সম্বন্ধে গোল উঠেছে, এতে আমরা ব্ল্ণছ যে হবো? 
বলবেন আগে না হয়, এখন এতে শাপনার 

মত কি? 

সাব্ব, বাবা, আমার মত শান্ত্রেযা লেখা আছে। 
তাই পাপন করা, শাস্্রকারদের চেয়ে কিছু আর আমি 
পওত নই, ঠক, আমায় ইংগাজী জানা কোন 
ভার বপে দিতে পারেন যে, কন্তাকাল উভীর্ণ 
ছুধার ফোন একটি নির্ধারিত বয়স আছে? 
ভগবানদত্ত কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাই দেখে সেই 
কাল নির্ধারণ কতে হয়। মনে কর, এমনি কি 
একটা নিষম ছুতে পারে যে, ১৫ই ছ্ষ্ঠ আব 

অমুত-গ্রন্থাবলা 

পকবে, সেই দিন সবাই পাকা আব খেতে আর্ত 
করবে, কিন্তু পাত দেখে ত; বালে কি আব খেতে 

হবে? গ্রাবেঃ পাকা হাক কতবগুলি লক্ষণ দেখতে 

ছবে। বর্ণ হিদ্রাভ ছবে। সন্ধা বেরুবে। তবে 
ন্বমি্ হয়েছে জ্ঞান করে শমখণ কগতে হবে, এর 

কার্তিকও নেট, আংযাঢও নে! আমাদের 
শা্্বকাদেরা অনেক ব্ধি'ল কারে এই নিয়ম ধাধ্য 

কারে গেছেন ফে, ক্হ্যাকাল উভীর্ণ হয়ে নাঁবীর 

যৌ.নকাদের কতকগুলি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণ 
গ্রকাশ হলেই তাঁকে যুঃতী খলে যেন পতিপাশে 
গমনোপযোগী থলে তিদ্ধাগিত করা হয়। আর, 

সেই ইঠ্রিয়লাসসাবিবর্জিত পাঁস্কত মনে, পতি গুরু, 
এই জ্ঞানে তর সেখা করলে সুশস্তান উদ্পন হয়, 
শান্্রকারদের এই শিয়ম। 

[তিক । জাম মদাশস গ্রাজু!ট (21200806), 

শিল (71111), 'স্পনলার € 9736205]) পড়েছি। 
আপনাদের শাহী, ভূত? মন্ত্র কিছু জাশিনে, কিন্ত 
একটা চলাজ) কথা বাল, আমাদের প্রোফেসর 
(11016593901) মশাই আপনা কাছে পাঠিয়েছেন, 

তান) অন্য শ্োঁককে পী৮ পাঁচ টাকা দিয়েছি, 
আপন'কৈ ছয় টাকা, আপনি এ স্বাইনের লাপক্ষে 
মক দিয়ে এট বচন কারে দিন। 

সার্ক; ৮ওি, হরি, এ কি কথা বল ভিলক? 

আমি আস প্রায়াপবেশস কবে বাসে আছি, যদি 
এ আইন আগী হয়, তা হ'লেতই অবস্থাতেই যেন 
আম সৃঃ) হয়) তুমি আমায় অর্থের গলেভপ 
দেখাত এলেছ ? 

তিক । আস্ছী, পতি টাক, ক বজেন। চুগ 
ক'রে ইন তে $ ভাল, আট টাক।-তনয় টাকা - 

শসা ডশ টাকা, এই শেষ, হালদা? কিঁড়েলি করুন, 
এন চোদ তৎশী পাচ্ছেন না! 

সর্ব! বাপু. তাঁম বর্দে্ €ও। 
ছিল্ক। লা, আমি আপনাকে ছাড়ছি না। 
মার্ব। আচ) অংমিই যাহ, তুমি থাক, 

এখান আয়াকে আলোতন দেখতে এসেছ, এই 
লর্বনাতশেদ সময় ভুনি পার্ভৌমক্ে টাকা তেখাও, 
তোমায় শাস [দলে আমার অংক্ষণত্ব যাবে, আশীর্বব।দ 
করি, ভোখান শ্ুমাত ছেোকি। বুঝতে পাচ্ছ নাঃ এ 

আইন ভারী হ'লে [ক সব্বাশি হবে, যে সতাত্েঃ 
গর্ব করে হিন্টুংমশীগণ আও জগতের শীর্ষ যাশীয় 
ছয়ে আছেন, যে সশ্ভাত্বেহ সন উত্পাদনের 

ক্ষমতা করু নাই-সেই সতীত্ব *ত্ব কণু'ষত হবে 
জজ্জবতী9 লজ্জ।র ছান হে? আমি কি পাপ 
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কক্ছিজেম যে, তুমি আদ পাপের নিমতস্থকূল 
ঠক্ষে আনায় এই শুথছু গস্তব বণত্তে এসে ছলে! 
হে ছবি? পাপাচারী পাষণ্ড পরামর্শ সাজা 

তহ্যায় আইন কাবে ছিন্দুকুলদ্তীদের প্রীধাজ ধর্ম -বস্কাল 

বিবাহ-বন্ধন ধাতে ছন্তক্ষেপ কর্'ছিন, লজ্জানিবারণ 
ছরি। (ড্রীপদীর চজ্জানিবাঁষণ কয়েছুলে, আছ 
তুমি কুলবতণদের *জ্জ! বাথ । আয, সদ 
হও। ভ্গন্মাতা সাপ্ত| সন্ীর লঙ্গী-ধর্ঘ রুক্ষণে 

সায় হও। 
তিলক । মহাশয়, আপনি অজি বিজ্ঞ, শ্লোক 

মুখস্থ করা পর্ডিজ নয়, আপনাকে ছিজ্ঞাস। করি 

যে, নাগীঞাতির অল্প বয়লে সন্তান জলে সে সন্তান 
কি কোন ম্জলকর কাঁর্ধ্য করৃতে পারে, সে পুক্র কি 
বঙ্গীঘান্ বুদ্ধিমান হয়? 

সার্বা। কেন হ'তে পার্বে না ষানা, তোমরা 

পুরাণে কথা মানব লা ইতিহ!স ত মান! 

চিতোরের রণ; প্রতাপ যে জনোছিলেন, তিনি কি 
এই বিবাছের ফলে নয়? পুথীগাজ, মানসিংজ, 
(টাডগমত, এ জব কি বালিকাবিবাহের ফপ নয়? 
রাঁপুততরাতি অল্প বয়লে কন্টার বিবাঁক দেয় লা 

বলে ভাতিচ্যুত হয়) সেই জনা বাখপূত জাতির 
কন্াহস্তা বলে একটা কলঙ্ক আছে। আচ্ছা, তার 

পর, বিদ্যায় কাঁলদাস, ভধভূতির স্তাঙ কি, বরা 

বিছিতের হ্য।র জেযাতিষী কোন্ কালে কোন্ দেশে 
ছন্মগ্রহণ করেছেন? এদ্রের মাতা ঘুদতী অবস্থায় 

বিবাহিতা হন নাই, আচ্ছা, ও সব ছ্রেড়ে দাও, 

জোমাদের এখনকার বথা বশিস্পযামমোজন বায়, 

বিদ্যাসাগর, কুষ্চলান, হরিশ্তজা। শমুনাথ, বাথ 

গোলাশ, ধারকানাথ, রাজন্্রঙ্গ।ল, রযেশ?ভী, গুরু” 

দাঁপ, দীনবন্ধু, ফক্ষিমচন্জ্র, চেমচল্জ্র। ইন্দ্রচন্দ্র। গিরিশ 

চন্দ্র আর কত বনৃ্, আর কত বল্ঙ, চা্ুষ 

জাঞ্ল্যমান দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছ না, এদের গন্মত 
লও, আান্তে পার্বে যে, কেহই ধুবতীমাতার 
গর্ভাত দহে। আঁ একটি কথ। বলি। ছিন্দুসস্তান 
সাবধান হও! বাঁধ ভেঙ্গে ঘারর দ্বারে বাণ এলো 

না| ই যে গর্ভধানের বিধি হচ্ছে, বড় দর্বান!শ 

হবে, বালিকার বিবাহ বন্ধ হবে হিন্দুচুসকামিশীর 
যে পত্ত্র বন্ধন রয়েছে, তা ছিল ইবে, সাবধান | 

পাবধান।] সাবধান 11 সর্বনাশ হবে! সর্বনাশ 

ইবে |] সর্বনাশ হবে |] রাছপাদ,। ভ্রগন্মাতা 

জগদস্থার পদে রোদন কঃরে ধর্দৃতিক্ষা, জাতিতিক্ষা। 

কুপ্ব্তীর সতীত্ব ডিক্ষ' লও, কোটি কোটি হিন্দুসন্ত!ন 

আজ এই ডিক্ষ! প্রার্থনার জন্য জগদম্ববর আরাধলায় 

যাত্রা ফকেছে। তুমি তাদের লী হও, রাঙাণের 
পটামর্শ শুল। 

তিকক। (স্গগত ) বাট। বামুদ কথাগুলো 
ধা খপ, ঠিক, কিন্তু £ গোড়ে গোড় দিলে ত 
অ+মাদের নাম বেকার না, ও মেলাই দল ভুটেছে, 
গু£ সঙ্গে গেঙে আখি পালে মিশিয়ে বাব, আমি 
চোট দলেই থক । (1১:0054501) প্রোফেশর 
বঞ্জেছেন, ভা ছলে রোগ রো মিটিন্টের কাগজে 
আমাক লাম বেরুতে, আচ্ছা, থাক শালার! 

( গ্রকাশ্রে ) প্রোফেসর (210065501) বাবু পঞ্চাশ 
টাকা আমার হাতে দিয়েছেন, একবার ছাতীবাগান- 
পাশে যাই, সেখানকার ভট্টাচার্ষি!গুলোকে কি দিলে 
পাব না? 

| উভয়ের গ্রস্থ।ন। 

তৃতীয় গর্ভাস্ক 

কালীঘ!ট কালামন্দিঃ 

মবনাঁবীগণ 

১জোক। মা গে। অগদন্থে! মোছবশতঃ 
অন্ঞ।ন-অস্ধকারে নিপঙিত ছয়ে তোতা মা ভূলে 
ছিলাম, আরজ হাদয়ে দারুণ যাতনা পেয়ে তোমার 
চংণপান্তে উপনীত হয়েছি) করুণামগ্সি। করুণা 
নয়নে চেয়ে দেখ, হিষালয় ভ'জে কুমারিক পর্য্ত 

সমস্ত ভারতখাপী আজ ধর্নাশ-ভয়ে আপনাদিগের 
কন্ঠ-কধান ঈজ্জানীশ-ভয়ে, সাঁশনয়নে, গল-লপী" 

কুছবাসে, অনষ্টোপায় ছয়ে মা তোমার মানদায়ে 

উপঠিত হয়েছে! মাগো, আম্য়া আও ধর্মত্যাগী 

স্বদেশের ভয়ে সশঙ্ষিত, রাপবিধি-ভয়ে কম্পযাঁন, 
রক্ষাকালী মা, রক্ষা! কর, অভাগ! পাঁতকী সন্তালগপের  :. 
লকল অপরাধ মাঞ্্রনা করে মা তোমার অভয় | 

হস্তখানি এই দীনধিগরে প্রতি গ্রলারণ কর। রক্ষা 
কর মা, রক্ষা কর ধর্মমশ।জ যার, কুলবতীর লজ্জ। 
যায়। দয়াময়ি মা গো! তোকে বই আর এ 
বিপদে কাঁকে জ।নাঁব বল? দেখ মা, আগ কোটি 
কোটি তারতসন্তান তোক মা মা বলে ডাকৃছে, দেখ 

মা! দেখ! 

ট৬রবী-বঝাপতাল! 

পুরুষগণ-- 

দৃষ্তর বিপদে নিপ্তার মা নিস্তারিণি। । ঃ 
নিরানন্দ কর দুর আনন্নদায়নি॥ মা 
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দেখ মা! দেখ মাদেখ মা চেয়ে, 
এসেছি মাস্বারে তোর বড় ব্যথা পেয়ে, 

সতভীর সঙ্ভীত্ঘ রাখ ও মা গিরিশরাপি | 

্ত্রীগণ 
ওমা লজ্জা যায় রাখ পায়, 

রাজায় সুমতি দাও মতি-প্রদায়িনি। 

পুরুধগণ -- | 
প্রাণে বাথা পেয়ে তো!ম।র মশদিরে, 
এসেছি কলে মা কাতারে কাতারে) 

অকুল শাথ।নে রাখ মা দাক্ষায়ণি। 

শ্লীগণ-. 
আগ্য। সতী, কুলবতা ভিক্ষা মাগে পায়, 

যেন লজ্জা নাহ যায়, যেন লজ্জা মানি যায়্। 
কওজাবভীর জজ্জা যাখ জাজ্জ.-নিবারিপি। 

সকলে-- 
করুযোড্ডে ছে তব পুজা সারি-লারি, 

কাণে দেখ মা তোর যত কুলনারী, 
কর দক্সা অভয়! ও মা বিপদবারিণি ॥ 

কার্তন। 

বই কারে তোষার দুয়ারে, 
এসেছি মা টশাশি। 

ভয়েতে বিভোল তাই উত্তরোল, 
কাদি গো মা ভষরাণি॥ 

মরি মরি মাগে' কি বলিব হায়, 
(বত) জাতিতরষট দুষ্ট নষ্টেরি কথায়, 
দয়! মনে করে, রাজ ধর্থনাশ করে, 
(মাগো রঙ্গাকালি রক্ষা! কর) 

ভরে হদয় শিছরে মা। 

তর এ বিপদে, পড়েছি শ্ীীপদে, 
(ওমা) হিম্টুর খরের ছেলে, 

ছিলাম তোরে ভূলে, 
কাদি এখন ও মানে নাকোলে) 

কুপবতীর কুললজ্জা রাখ, জজ্জানিবারিশি। 

রাজাবধি করে রাজা? 
গ্থে যাতে রুছে প্রজা, 

এ আইন যে দীনের সাজা 
রাজায় পবাই বুঝাই না)-- 
যেন এ আইন থাকে না 

থাকে মাথাকে লাভায়া। 

স্যমা কর ক্ষেমঙ্কগি ! 
বুঝা ও রাজায় জনলি। 

পাহণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লও্-তগ 
ফর মা দালধ-দঙ্গনী। 

যধ্নিক-পঞ্ডন 



রা 
চে 
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পিতাষকের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাই? (প্রকাশে) 
দেখ, আমি মালে মাসে ভোমাক় পঁচিশ টাকা খরচ 

দেব, তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, সেখা বা 

ইচ্ছে তাই কর, আমি আাপাতন হুয়েছি। 
গ্রমদ1]। কিস্ত আম বেশ আছ, মতরাং আমি 

এখান থেকে কে।থাও য।ব না। 
কুষ্ | আামি জোর কোরে পাঠিয়ে দ্বেব। 
প্রধদা। আমি ক্রোর কোরে থাকবে 

কৃষণ। গলা-টিপি দে দুর কোযে দেব। 
প্রমদা। গলা জড়িয়ে থাকবো। 

কৃষ্ঝ। এ কি পাগল না কি! তোরে নে 
করুবো কি? 

প্রমদ1। আর কেন বিশেষ কাজে না লাগে, 
ঘর সাজিয়ে রেখে দিও--ছবিখানি কি মনা? 

কৃষ্ণ । প্র তো কুষের গোড়!। 
প্রমদা। এখন অর কোন।ক কাজ আছে না 

বসে বলে আমায় বাখ্যযন্ত্রণ। দেবে? 

কু& | এখন বুষবধ আমার কথা 

দাড়িয়েছে? এক দিন লা বড় শিষ্ট লাগতে 1? 
প্রমদা। (বালকের মণ পাঠ) “অধিক মিষ্ট 

খাইলে পীড়া হয় 1 
কষ্ণ। আচ্ছা, যাচ্ছি, দোঁথখ তোমার বাপে 

কাছে গীড়।র ওযুধ হয় কিনা? 

যন্ত্রণা 

প্রমদ1। বাবা আমার বন্ধি নন। 
কৃষ্ণ। বাস্ভাগগি শিখিয়ে নেব। 

[ প্রস্থান । 
প্রমদা। পাগল! জার নেহাত দে|ষই বা দেন 

1ক, আমারও অন্ঠায় আছে, তা আমি কি করবো? 
কথার জবাবনা (দিয়ে আমি খাকতে পারিনা? তা 

বেশ, স্বামীর সঙ্গেও একটু রূলিকতা কর্ব না? 
তু মুখপানে চেঞ়কে চুপ কোরে বসে থাকো, তা 
ইলোই [তনি বেশ সুখী থাকেন) তা আন পার্বো 
না, মজার কথ! মুখে এলেই আমার বেরিকে পড়বে, 
পন্থায় অসজত না ব্ল্পেই হলো) আর এরকম 
ঠা্টায় ঠা্টায় চ'ড়ে ওঠে, আবার একটু তরল 
চাইলেই গ'পে যায়, আমার বেশ লাগে। গান 
পাইলে চটে যায়, বাক) আমি বেশ আনি, গানে 
সরল কথায় আর সাজগোজের জোরেই আমার ধন 
আমার একলাঝ় কাছে) নইলে গাম্ছান্পরা গে।বর 
দেওয়া তামাকপোড়ামাখী ঠুঁটোর বীদরটি হযে 
খকলে হয়েছিল আরকি! এন কোন আবাগী 
আমার বরগা-গপার বন্োবস্ত কোরে দিত। 
শুনেছি) সতীন আমা লজ্জায় ঘরে শুতে যেতেন 

না, তেম়ি নি আলে-পুড়ে খাক হয়েছেন, আম 
্বামীকেও একটি আনোয়ার বানিয়ে গিয়েছিলেন । 
বাবারে! সেকথা মনে হ'লেআামার আজও গ! 

কেপে উঠে! ফুলশধ্া। হলো ঝিযেয় সঙ্গে! প্রথম 
ঘরবসত কর্তে এসে দেড় মাল রইলুম,ধাঁবু ঘরে 
শুলেন তিন দিন--খাটের তলায় বমিতে মুখ 
গুঞড়ে। এখন গাইলে ওর নিন্দা হয়) এক দিল 
নেশার চটকা ভেঙ্গে না উঠে, “বানু গাও পিয়া 
পিয়া গ।ও”-_আমি বুঝলুম, এই বিয্লের এই মন্তুর, 
পো, বাপের বাড়ী থেকে ফিয়ে আজি? চায়মাপ 
বাদে যাছু ফিঝ়ে এলেন, যাস গাইলেন, হাছুও 
ক্রমে জানু ছলেন-- 

( ঝিম প্রবেশ) 

ঝি। বৌমা! 
পরমদা। তুই এলি বাছা, বাচলুম, আছি আধার 

তোকে চিঠি পাঠাব মনে কচ্ছিলেম। 
ঝি (পহাম্তে) ওমা, সেকি গো! চিঠি 

(কসের? আমি দেশেরকুড় রাজ্যিরকুড় গেছলুম 
নাকি? 

গ্রমদা। না, দুপে--পাঁড়া তবু তো কিছু না 
হোক জ্গাধ পোয়া পথ হবে, গেছিস একঘণ্টার় 
উপর, উদ্দেশটি নেই) মবু ছাই, একটা লোকও 
কি পাঠাতে নাই? 

বি। ওঃ একটু দেঝা হয়েছে, তই ঠীট্্র 
কচ্ছো। তুমি আমায় বকোটকে বাপু লে ভাগ, 
এমন ছেপ্পে হেসে ঠা ঝড় বাজে । 

গ্রমদা। ছি! তুম আমার “কু্গশব্যার়”? 
সেঞ্জে সাথা, তোমায় ক আম 'কৃতে পারি? 

বি। মেয়েকে ওকি কথ।গা? 
গ্রমদা। বি, পাক্কা ভাক। 
ঝি। কেনগা? 

শ্রামদ।। বাপের বাড়ী যাৰ। 
ঝি। ই-ই-ইস্! 
গ্রমদ্া। যেবাড়ীর ঝিথেকে বাবু পরাস্ত সব 

ব্রহ্ষজ্ঞাণী, সে বাড়ীতে থাকলে আমায় জাক্ত 
যাবে। | 

ঝি। বাবু কি করেছেন 1--কখন্ এক়েছিলেম? 
গ্রধদা। এই তে] গেলেন। 
ঝি। তাক হচ্ছল? 
প্রমদা। দালা | 
ব। সেকি? 

কি? 
মারধোয়শ্অেন্েছেদ লা 
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পষদা। হড্ড | 
ঝি! বাবু তে] এমন ছিলেন মা! 
গমদা। আমার আমলে হয়েছেন_-ভু 

জানিস্নে? অনেক দিন থেকেই তো মারেন। 
ঝি। তাই তো গা, আহা-্হা | কোথায় 

আঞ্জ মেরেছে? 
প্রমদ্া। বরাবর যেখ(সে- হৃদয়ে] 

( বক্ষগ্রদর্শন ) 
বি। আহা! তাই তো, তাই তো, কুলে 

উঠছে গ|! তা তুমি চুপটি কোরে রইলে? 
. শ্রত্দা। তেম়ি মেয়েকি জামি! খুব দশ কথ! 
শুণিয়ে দিলেম। 

বঝি। বেশ করেছ ! 
গ্রমদা। ব্ল্লুন পপ্রতম ! দালী তোমার 

অমি! যদিন না তোমার ফেলে গঙ্গাজলে যাই, 
শর্দিন আমায় মার) মার যে দিন বন্ধ করুবে, 
আমি হাসিফে ফাসী দেব, গান বানের জলে 
এলিয়ে দেব, পাড়া বোঁন পুড়িয়ে দেব, মার 
বন্ধ করলে আমি দোর বন্ধ কোরে কীদ্বো, নয় 
গগায় দড়ি দেব__লাকলাইনই ছোক আর 
শাঁকেল কাতাই ছোক্।” 

ঝি। ও, ঠা! 

প্রমর। তোর বাবু ষে কাঠখোউা, ঠাট্টা কি 
ধার ধারে ! 

ঝি ভাবাবু আমায় বগাঁৰগই মেয়েমুখো। 
গ্রমদ। | ইহ, পিব্বি খেডেমুখো! গৌোঁপ 

গাড়াটি হুবাছু মেঅঠাকুগবীর যত! 
[ঝ। নেও মনে, এখন তোমার ঠাট্টা রাখ, 

,খ কাজে পাঠিস্সেছিপে, তার খবর শোন। 
গ্রমূদ1। হী! ইহ, কি খল বজা, ছুলেকোৌয়র 

£লেটি আজ কেমন আছে ? 
ঝি। আজ জগ আলোণি ও দেদানা পেকে 

৪লেটার কি আহ্লাদ! বউ চুড়ী ভো টাকা 
পাচট। হাতে পেয়েই কেদে ফেব্লে! আমান 
বলে, “মামা, তোমাদের বৌমা মাম নু 
দেবতা” 

গ্রমদা। ঝেঝিয়ে ধা, ক্গিয়ে যা 

ঝি। ওমা! কেনগা? 
মদ । রাস্তা বেড়ান কাপড়ে টাকুরখরে 

এইছিস্। 
বি। তাই ভাল। দেবতা বাপচ্ছ,। তাই 

ধাঁমাসা হ'লো, তা দেবতাই তো, শুধু দেবতা, 
সাঙ্গাৎ অনপপূগে! ! আমি আঙ সব শুনেছি, তাই 

১ম--৩২ 

ভো! দেশী হলো, তুমি নাকি গয়লাগিক্লীর 
ব্যামো হ'তে আট দিন উপরো পরি তাদের 
রেধে দিয়ে এসেই। শুন্লেম ভার আগে ছুদ্দিন 
বুড়োমিন্ষে আর ছেলেগুলো  চাল্তাজ। 
থেয়ে ছিল--- 

প্রদদা। তুই দেখতে গেছপি? আমি কি 
আগুনতাতে যেতে পারি? 

ঝ। আর আমার কাছে ছাপাবার' যো নেই, 
আমি লব টে গেঙ্জেছি।) এম নাম তোমার তাস 
খেলতে যাওয়া? গান শিখতে যাওয়া? তৃমি 
কি না এর ভাত রোধে, ওর কাখ। সেলাই কোরে, 
ওর মেয়ের চুপ বেধে, ছোট শোকেই ছেলে পড়িয়ে 
বেড়াও? তোমার দৌগা।তততে ছুপে-পাড়াঁয় কান 
পাত যায় না। ছবড় ছগণ্ডা ছেলে জুটে "তন 
কড়ায়় চার গঞ্জ” কোরে (দবাগা স্তর ডাক ছাড়ছে । 
ও মা! আমি বস, বৌমা অঃটপহর সেজেগুন্ছে 
আতর গোগাপ গেবেগার হেখে বেড়ায়। এ কি 
কাজ কনে পারে? না-তা নস, তোমার পেটে 
এত | তুমি উলুব চালের ছেঁচ ঝট দ।ও--ডুনি-- 

গ্রদ1। ঝি, আমার মাথ! খাস, এ শব কথ! 
কাঁকেও বঙ্গিস্নি, বাবুকেও বলিস্নি, আমার দিব্যি। 

ঝি; নাঃ দিব্যি দিও না, বাবুকে আমি বল্ষো, 
তুমি এ'য় কোরে বেড়াও ব'লে তিনি কত ছুঃখ 
করেন, ছয় তো কি মনে করেন--এ সয কথা 
গুন্লে খুব খুপী ছবেশ। 

পন্দা। না ঠে না, ভুই বুঝিনি, আমি দুকিয়ে 
গারব-ছুঃখাকে টাকা ধিই শুনলে তিনি চ'টে ধাবেন, 
আসনে কেমন দৃত্টিকপণ--আয ভাল কাছ কোনে 
ক ধল্তে আছে, তা ছ'লে যু লব বৃথায় যায়-- 

ঝ। তা লোয়ামীর কহে 
প্ীমদ1। কারুর কাছে পা আমি হা করি, 

কাজ হয় কার? তীর, টাকাকি আমায়? ভিনি 
তো হত তুলে এক পরল দেবেন পাত 

ঝে। আর গতো 1 গঞঙ্ডোরের কপাট 

কচ্ছে কে? 
গ্রমদা। শামা? গঙজোরও এখন যে ভার, 

বের দিন থেকে স্বীর গতোয় স্বামীর হয়। 
ঝি) কে খানে মা! আমাণেক ছুঃখী লোকের 

কিন্তু সেয়ে মন্দ যে যাঁর লিগের গতোরে 
খাটে! 

প্রমদা ! তা বেশ করিস্, এখন দারাঘয়ে বা, 
আমি একবার 'মনের কথার সঙ্গে ছটো রসিকতা 
কোরে আালি। 
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বি। (হাসিয়া) বাগদীদের কাথা সেলাই 
কোরে দিয়ে এস। ৃ 

প্রমদা! দুর পোড়াকপালা ! 

[ উভদ্ষের গ্রস্থান। 

দ্বিতীয় দৃশ্ট 

রাস্তা । 

(কৃ বাবুর প্রবেশ) 

কৃষ্ণ । মুখের সামনে না যেতে হয়, এমি তফাৎ 
তফ]1ৎ থাকি, তা হ'লে খুব রাঁগতে পারি, গীতিমত 
খমকাতে--শাসন কর্তে পারি। কিন্তু মুখ দেখলেই 
গার কথা পরে না, কি যে এ মুখখানিতে আছে, 
কেমন তাবে যে একটু চায়, আমার যুণ্ড ঘুরে 
যায়! এ চাউনিতেই গয়া গঙ্গা বারাণসী দেখতে 
থক] [কস্ত তা বলে আর চলছে না, শেষ কি 
আমি সত্য সত্য ভেড়! হয়ে যাৰ! আর যে আমার 
ক্রমে সনোহ হচ্ছে, এই বয়স, অমন রলিক, ও 
বাইরে যায় কি কর্তে? জিজ্ঞাসা কল্লে হেসে 
উড়িয়ে দেয়, [ক করি, কাকে পরামর্শ [িজ্ঞাসা 
বি? বধুবান্ধবকে বল্তে গেলে তার! আমাকেই 
দোষে, ৰলে, কেন, আমরা গোড়ায় বলোছিলুম যে, 
অত স্ত্রীর বশ হয়ে! না, অখেরে পস্তাবে। এই যে 
তর্কালক্কার মহাশয় আস্ছেন। উন তো এক আন 
বিজ্ঞ বুদশী লাক, গুঁকে একটা এর ব্যবস্থা জিজ্ঞাস! 
করি-_ 

(তর্কাজ্গ্কারের গ্রবশ ) 

প্রণাম তকালঙ্কার মশায়! 
তর্কা। কল্য।ণমস্তব ! 

কৃষ্ণ। একটা কথা মহাশয়কে জিজ্ঞ!স| করৃবে? 
তর্ক।। ভারা ব্যস্ত-সমক্ষ নাই । 
কৃষ্ণ । আজে, একটা ব্যবস্থা । 
ভর্ক।। ব্যবস্থা! অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থ' 

নিতে হ'লে আন তে।-_ 
কুষ্ঠ । টাকা দিতে হয়--এই নিন। 

(টাকা প্রদান) 

তর্কা। (টাক। লইয়া) কি! আমায় টাকা 
দেওয়া? নব্দ্বীপের নাধরাম ন্মৃতির্ত্ব॥। ছাত্র 
আম, বিক্রমপুরের পর্বেশ্বর বিভ্তাবাচস্পতির পোজ্র, 

আমায় টাকা দেওয়া? আমায় অর্থপিশীচ মনে 
কর ?1---আমায়-- 

কৃষ্ণ। আজ্জে, কুব্ধ হবেন না, আপনি হচ্ছেন 

পু্রনীয় ব্যকি-- 
ভর্ক।। তা হলেমই বা) এখন শীঘ্র বল, তোমার 

কি প্রয়োজন? 
কৃষক। আতজ্ঞে, আমার পরিবার সম্পর্কে একট, 

কথা। 
শকা। তুমি বাপু ঝড় বেশী কথা কও?) আমীন 

তত সময় নাই, শীঘ্র শী বল। 
কৃষ্ণ । তাই ত নিখেদন কচ্ছিলেম যে. 

আমার-- 
জরা । আবার যে কথার শ্রাঙ্ন আরস্ত কষ্প্রে 

একট! সামান্ ব্ষির় ছু-কথায় বুঝিয়ে দিতে পা, 
না? কথা অনেক কওয়া একটি ব্ষিম দোষ? 
শান্তে বলেছে যে-যেযে এই- এই- এইস 
*গত]ং বপনাৎ* *গ্রিয়ং ভ্রুয়াৎ* একটি সত্যকথ 
একটি প্রিয় কথা, বল, ছুটির বেশী কথ কছ্ছিবে না! 

কৃষ্ণ । একটু স্থির হয়ে শুচ্ধুন_ 
শর্কা। তুমি ভো বড় অর্ববাচীন! ক্রমাগত 

অগঙলত প্রলাপ বকৃছে!, আর আষাকে স্থির হ'তে 
বল! তখেজ্বামি অস্থির? আমি চঞ্চল? আন 
বালক? তবে বিস্তাহীন বুদ্ধিহীন ছিতাহিতভ্ঞান, 
বিহীন? যাও, তোমার মুখ দেখতে নাই? দু-কথা, 
বলতে পার বল, আধিক বাক্যাড়ম্বর কল্পে আম 
এখন স্বস্থানে প্রস্থান করুবে। 

কৃষ্খ। আমার স্ত্রী" 

তক । আবার শাকের শত আরস্ত কল্পে 

"আমান ভ্ত্রা” কি? এ সংসারে আমার কে; 
প্আামার” | এত বড় আত্মস্তবী শব ভমি খ্যবহা: 

কর! এহরূপ প্রলাপবাকযালাপ কোরে মদ 
কলাপ-পাঠের ব্যাঘাত কচ্ছে!? 

কৃষ্ক। কিঞিৎ অপেক্ষা কল্লেই সমস্ত শুন্তে 
পাবেন) আমি যে্িতীয় পক্ষে সংলার করেছি-- 

তর্কা। তুমি যে আমাকে ঘশীভুত কো 
তুল্লে। বড় বাচাল ত তাঁম, এত বেশী কথ! কওয়। 
তোমার স্বভাব হলো কেমন কোরে? দিন কয়ে” 
আমার উপদেশ অবলঘ্ধন কর, তোমার এই বিষম 
পৈশাচিক ব্যাধি হ'তে মুত হবে । আম 
জোষ্ঠপুজ্রের মধ্যমপুভ্র--অর্থাৎ আমার মধ্যস্থছেণে। 
ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎ্পত্তি--এরূপ বাক্যব্যাধ 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, একটা মুষ্টিখোগ দেওয়া 
মাঝ্জেণ বাকরোধং ভবে, একবারে বোবা। 
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কৃষ্ণ । এ বাধুন ত বড় জালাতন কল্পে” 

অ!পনার কথ সাত কাছন কবে? আর আমার যুখ 

থাবা দিয়ে রাখবে? খামক! খাঁমকা1 ছুটে! টাক! 
গল, আসল কথা হলো? না। 

তর্ক।| কি ছে বাবু, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি 
কে কথা কইতে পার নাকি হয়েছে বল না, 
জামার মীর কি হয়েছে? 

কৃষ্ণ । দ্বিতীয় পক্গের সংসারে যা হঞ্জে থাকে, 
একেবারে বাবু! আর আমার সম্পূর্ণরূপে অঅ. 

তর্কা। এই বুঝি ভোমার অল্প কথা কওঃ1? 
ভোমার স্ত্রী সম্পূর্ণদূপে তোমার? সে ত ভালই 
কথা, জী আধার কার অসম্পূর্ণ থকে ? তবে বত 

দিন নী বরঃ প্রাপ্ত হয়, সে অহা কথা) কত বয়েস 
চবে তোমার সহধর্শিনীর ? 

কৃষ্ণ । আজ্ঞে, ঠিক কথা বল্্তে পারি না, 

বাধ হয়--আন্াাও _- 

তর্কা। বোধ হয় আন্না__ছুই সহত কথ! 
হয়ে ফেল্পে+ এর সরল উত্তর আর তোমার কাছে 
প1ওয়1 গেল না? এখন বল শীঘ্ব শীদ্র কি জিজ্ঞেস 
খবুছিঝুম? মনে কারে দাও না, তোমার কি 
কছুমাক্র প্মরণশক্তি নাই? আমরা বাঙ্যাংস্থায 
একটিবার যা শুনেছি, আজও তা! সুত্তিপথে বণস্থ 
+য়েছে, আর এইপাজে আমি তোমাঙ কি ভিজ্ঞালা 
বরুলেম, এ আর তে।মার স্মরণ নাই ? ছি ছি ছি-- 

কৃষ্ণ । আজ্ঞে, আমার পরিবারের বয়েসের 
কথা পিজ্ঞাস1 করেছিলেন, বোঁধ হয়, আঠার উনিশ 
গর হবে। 

তর্ক । আ--ঠা রুউ নি শ- বিস্তর বয়েস! এ 
'ুলে আর কিছু হয় না-প্রাপ্তেতু যোড়শবর্ষে 
গুং মিজ্বদদাচরেৎশ) এখন ভার সঙ্গে মিত্রের 

দা আর ব্দু আচার কদাচিৎ শক্র ভেব 
“পিত। শত্র মাতা বৈরী”গ্বী নয়, শান্কারের! 

এ গেছেন, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখবে, আর 
একট। কথা, শয়ন একসঙ্গে করো, জীর সঙ্গে একক্রে 
খয়ন না কর্লে মিত্রত। বান্ধত হয় নাঃ এখন আমি 
্লেম-তুমি বিস্তর বাক্ব্যয় কোরে আমার 
অনেক লমক্ন পণ্ড করেছ-_-পাঁবও বেল্লিক ! 

| প্রস্থান। 

কৃষ্চ। গালে ড় মেরে ভুটো। টাকা নে গেল 
"আর য। ইচ্ছে তাই কতকগুলো গালাগালি 
দিয়ে গেল) পরামর্শ তো খুব পেলাম! এমন 
আপদে পড়েছি! কি করি এখন? গ্রমদান মন্ট! 
কিন্ত সর্প, আমাকেও যত্ব করে খুব, এ যেথায় 

সেখায় যাওয়! ছেড়ে দেয় তো আম আর ওর সব 
আবার সইতে পারি। এই শা জামার শ্বপ্ছর এ 
দিকে আলছেন? ভালই হগ্ষেছে, গুকেই সব কথা 
থুলে বলি-_- 

(শ্বশুরের প্রবেশ) 

প্রণামৃ--আপনার সঙ্গে দখা হ'লো, ভালই হ'লো 
_-জামি আরও আপনার কাছে যাচ্ছিলেম। 

হাশর! কেন, কেন, কোণ প্রয়োজন আছে 

নাকি? 

কষ্। আজ্ঞে না, অনেক দিন দেখ! হয়নি, 
তাই-- 

শ্বশ্তর। বেশ তে! বাবা! ভোমার বাড়ী-ঘর, 
যাঝষে বৈ কি, আমার এখন তেমন সময় নয়, 
তাই।তা না হ'লে হামেসা তোমাদের নিয়ে 
আদর অপেক্ষা করুতে হয়। 

কষ। জজ্ঞ', একটু প্রষ্থো্রনও ছিল, তা 
থাক্ এখন, অগ্ঠ লম্ বৃ... 

শ্বপ্চর | কেল, কেন? খল না, আমার এখন 

তাড়াতাড়ি নাই, বল! 
কৃষ্ণ! আজ্ঞে, এষন কিছু নয়। একটু 

পরামর্শ-- 
শাশ্ুর | কি? বল, ছিজ্ঞাসা কর, আমি তো! 

বেষ্টধাবু, তোমার পর নই বাবা | 
রুষঃ| না, তা নয়, আপনার কন্যার--এই 

আমার পরিষারের-তাই বল্ছিলেম, গমদা সমন্ধে 
একটা কথ'-_ 

শ্বশুর । কেন, কেন? কি হয়েছে? প্রমদার 
কি হয়েছে? কোন অন্থথ তে নয়? 

কৃষ্ণ। না, তা কিছু নয়, এদানী তার আচর়ণট! 
কেমন-- 

শ্বশ্তর| সেকি! সেকি! গ্রয্দাতো তেমন 
মেয়ে নয়, একটু চঞ্চল বটে, তা আর একটু বয়েস 
হলেই সেরে যাবে--আর তো সব ভাল। সংসারে 
কিকোন কাক্দকম্ম করেনা? 

কৃষ্ণ । আজে আপনার আঁশীর্বাদে আমার 
সংসারে তারে কিছুই খাটতে হয় না, বাঁমুলে বাধে, 
চাঁকর-দাসী যথেষ্ঠ আছে, তবে- 

শ্বশুর; সেকি তোমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি 
করেনাকি?, 

রুঞ্চ। আজ্ঞে, ঝগড়াঁ-ঝগড়া--তাই বা কেমল 
কোরে বপি- তা আমায় যথে& যত্ব করে- 



৮ আযৃত-এ্রচ্ছাব্লী 

(তক ভন যাজালের প্রবেশ) 

মস্ভাল। এই-মকিন--মলে ! দীড়িয়ে যাও 
লা বাবা! খুব শোক যা ভে আচ্ছা নেভার 

মাইণ্ড--মছিন কোন্ দিকে গেল, দেখেছ বাধা? 

রুষ। . আমাদের একটু কথা হচ্ছে, ও দিকে 

সাও! 

মাতাল। কোম্পি।শীর বাসা । 
কৃষ্ণ। তুম যাবে না? 
মাতাল। আপাততঃ নয়। 
শ্ণ্ডয়। থাক থাক্, চল বাবা, আমরাই 

এগিফে ঈাড়াই,--ই, ভার পর কি ব্লৃছিলে? 
রৃঞ্জ। আজ্ঞে, কি বলু.বাপোষও বটে, 

আবার ঠিক দোষও--এই চঞ্চলত1টা-. 
শ্বশুর । একটু বেড়েছে, তা 

( বরফওয়াজার প্রবেশ ) 

বরফ । পাঁনি-পিনেকা! (শ্ণুরজামায়ের কথা 

খুগিতে দণ্ডায়মান) 

কৃষ্ঃ। ক্যাদেখতা হায়? 

বক্ফ। কুচ নেই। 

বুষ্ত | জব খাড়া কাঞে? 

বরফ। এইসাই-কুচ মানা হান? 

শ্বঞজর। হেট লোকের সঙ্গে কথায় কাজ নেই, 
যেতে দাও, চল, গর দীড়'ই। 

ববফ। মুসামলাকে বা কো বুডভডা! 

খজবা। কি গেবো। 

( এক জন ছোকরার প্রবেশ) 

ছেককা। পঞ্প্তকন্তার গুপ্তকথ।” এক পয়সা 
এক পয়লা, বড় মজার বই, ৭গুপ্তকথা”--এখালে 
কি হয়েছে বাবু? 

কষ্ণ। আমার মাথ! 1! আমি সং সেজেছি, 
তাই এরা দাড়িয়ে দেখছে--ডুমিও না হয় যোগ 

দাও। 
ছোকরা । পাগগা য়ে! 

কষ্চ। চুপ; 
ছোকরা । ও বাবা! এ দুষ্ট পাগল, একেও 

রাস্তায় ছেড়েদেয়? 

শ্বশুর | চল বাবা, এগিয়ে যাই, যেতে যেতে 
গুম্বো এখন। 

কৃষ্ণ। তাই চলুন ( অভ্রীসর় হওন ), চঞ্চলতাট 
কিরকম জানেন! 

ছোঁকয়া। ছ্রেচল1-তাঞগাটা কিরকম জানেল? 
কষ চুপ! 
ছোঁকরা। হুশ । 
বঠফ বরফ ] 
মাতাল । এই বয়ফওলা, কাজ সন্ধ্যাধেজা 

ঘ।মাক ওথাঁলে যাজ্, জাঁলিল তো ছরির বাড়ী? 

(এক গুন ভিক্ষুকের প্রবেশ) 

ভিক্ষুক । (কৃষ্ণের গ্রতি ) ধাবু, কিছু যাঁচ এ 
করি। 

রুফ। এখন কিছু হবে না । 
ভিক্ষুক । দেখুন, আমি (06150160910, চাঁকরী- 

বাকরী না থাকায় 011001005090069 অত 720 

হয়ে পড়েছে, ভাই 50100567175 - 
কৃষণ। নেসা-টেসা কর বুঝি? 
ছোকরা । ওকে, ও পাগল-্বড় কাছে যেও 

না, কামড়াবে। 

কৃষ | দেখ (হাঁড়া- 

ছোককা। (ব)ঙ) দেখ ছোড়া! 

(প1ছা:1ওয়াজলার বেশ ) 

পসাভারা | 

যাও সব। 

ক হুয়া, এত ভিড় কাছে? তঙ্গা 

(ক্রমে নানারূপ লোকের জনতা ) 

ছোকরা | পাছাওয়ালা] সাহেব, তর এক গন 
পাগল বেরিয়েছে, সবাইকে কামড়াতে যাচ্ছে। 

কুষণ। ছেঁড়া ত ভাবী ডে'পো--নেই পাহারা- 
ওয়ালা, কুচ নেহি হুয়া, তোম্ আপনা কাম্মে 
যাও। জন 

পাহারা । হামার কাম্ তো হিই পর হ্যায়, 
তোম ছিয়া ক্যাম! কর্ত। ? আইন জান্তা? 

কুম্ট। দেখো, আঁদবসে বা কছো। রাতামে 
আবৃমী চল্না মানা করুনেকে| তোমরা কুচ এক্তার 
স্থায়? ৮ দক, 

পাহারা | দেখোগে এজার হায় কি নেই 1-- 
চলো আবি, ছট যাঁও সব।: 

মাতাল। কি বাবা চটারাম? 

কৃষ্চ। দেখো, মাতোয়ালা হোকে গালি দেতা 
হা!য়। 

পাহারা । কাছা গালি দিয়? যাও সব। 

(জনভার ভাস) 
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কৃষণ। হামারা জেরা ইন্সে বা হায়। 
পাছারা। (রুল ঘুনাইয়) ক্যা--হটোগে 

দেই? চলো খাবি-বুভ ডা হটো-চলো। 

[ কৃ, শ্বশুর ও পাহারাওয়ালার প্রস্থান । 

(ঝিয়ের গ্রবেশ ) 

ঝি। ওমা, ওকি? বাবু না? কি হয়েছে 

_-পাহারাওয়ালার সঙ্গে অমন কচ্ছেন কেন? ও 
মা,কি হলো ! শীগগির ঘাই, বৌঠাকরুণকে খবর 
দিই গে, পুর্গিলের সঙ্গে হাজ!যা কেন বাবু? 

| গ্রস্কান। 

তৃতীয় দৃশ্য 

গ্রমদার গৃছ। 

প্রচ্দ। আলখুন। 

প্রমদা। নাঁধাপু! আর পারা যায় নাক 

মাগী যেখানে যায়, বাঁঘের মাস ছগ_ দুটো পন্ধশীর 
পান আনতে গেছে, এসে পান থেতি না পেপে 
একেধাদধে জালে যাবেসখের যধ্যে এটুকু। 

(গভ ) 

নিতুই শিতুই ঘুরি ফিরি ভোমার কানাচে। 
প্রাণ বোঝ না আচে ॥ 

গ্রমদ!। (শ্লেষ) আ মরি ফরি! কি মধুর 

গলা | সেই ভতভাগা ছোড়া বুঝি? সোলো দেখছি 

নেপথ্যে | 
তোমার সোনার পায়ে রুপোর পার) 

করে মধু ঝম্র বর, 
&ঁ পাঞ্জরে ঘুর হ'লে প্রাপটা কতক বাচে॥ 

তোমার ভাসা চোখের খালা চাঁডান, 

আশার অ!শার দেখি ধণি, 
চিন্লে না তো টাদবদ'ন, 

শ্তাম তোমার ঢালা কি ছাচে॥ 

নেপথ্যে 

চড়! ত ভারা পাজী, আমর উপর বাবুর 

চোখ পড়েছে? ঘন্দ কচ্ছি দাঁড়াও । (নেপধ্যাভ- 

যুখে ) বেশ গলা তো! আামাদের বাড়ী এসে গান 

শোনাবে? 
নেপথ্যে । বাঁড়া গিয়ে? এখনি! যদি না 

কেউ মারে। 

গ্রমদা । মার্যে কেন? খিডকি খোপা আছে, 

এস তৃমি, এস! 
নেপথ্যে । তা যাচ্ছি। 
প্রমদা | এস, তোমার রজিকতা ঘোচাচ্ছি-- 

নচ্ছাঁত ছেড়া! ভড়লোকের বউ ঝিকে মর মতন 

দেখবি, ন। কু'নজ্পর-_ 

( ভিদকড়িয় গপেশ) 

ভিন। এয়েছি। 
গমন । বেশ করেছ বাটা! 

ত্িন। (দিবকাটিয়া) ওকি ধখ।! ও কি 

কথা] ও কথা কেন? 
প্রমদা। কেন, কি কথা! 
তিন এ য়েপ্বাঁছ 1” 

গ্রমদ!। ত। হোক, ও আদর কোরে বলা যায়। 

তিন। আদ্রকাল হঞেছে বুঝি? খিগ্যানুন্ারে 

পাঁড়িনি, তাই বলাছিলেম । 
প্মন'| তামিকিকর? 

তিন। স্বুলে যেডুম, সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছি, 

আর পড়া-শুনো পোষায় মা, এই সময় স্কুলে নষ্ট 

করুবো, তবে আর ইয়ারকি দেখো কবে? 

গ্রমদ]। তাই বই 11 আঁচ্হা, 

আন্পার দীচে রোজ ঘোগো কেন? 

[তিন। ( স্গত ) মন, চারা হও, লাঞ্জাজ্জার 

মাথা খেয়ে খুলে ধলে ফেল, তা হছ'লেই কাজ 

সি'দ্ধ। 
প্রম্দা। বিড়বিড় কচ্চে। কি? 

ভিন। 'গ্রাপের ভিতর ঘাটের পাজা জঙচে, 

মুখ দে তার উকে। ৬ড়ছে অ।গ কি! 

প্রচদা। বা! বা! বেশ! তুমি তো বেশ 

রঙ্সিক, কথায় তোদার তো খেশ বাদন-ছ।দন 

আমর 

অছে। 
[তন। আমি যে নাটক পড়েছি । 

গ্রমদ।| সত্তি নাকি? বেশ বেশ, তবে 

আমার সঙ্গে মিল্বে ভাল, আমি নাটক শুনতে ঝড় 

ভালবারি। 
(তন। ভা আম থুধ শোনাব, এই নাও 

“্প্নারি, তোমার বদন-পঙ্ষত দেখে আমার হাগয়- 

সর মুদিত হয়ে গেছে, আখির ঠার গান্জবন্ত্রের 

শন্তর ভের কোরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হয়েছে, 

মদনের অনীকিণী দারুণ গ্রহারে এ দনুকে সদাই 

দহন কন্ছে, আশ-বাহিদানে অধীনের ধন মাল 

রাখ, দচেত-- 
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গ্রমদ।!। (হাসিয়া) বেশ বেশ--তা দেখ, 

আঁশাবারিদানে একটা বড় ব্যাঘাত আছে--যদি 
তার কোল উপায় কর্তে পার, তবেই হয়। 

তিন। তা আমায় যা বল্বে, তা পারুবো। 
প্রম।। দেখ, এই বাড়ীর বাবুটি সন্ধা ন! 

হতেই কোণে ঢোক্ন, আর দিনের বেপায়ও 
গ্রায় কাছ-ছাড়া হন লা, তার উপায় কি বল 
দেখি? 

তিন। তাই তো! 
পিমদা। দেখ, এক কাজ আছে। 

তিন। কি? 

গ্রমদ' । যদ্দ চালাকী কোরে কর্তে পার-_ 
তিন। চাঙ্গাকী কোরে আমি সব করৃতে 

পারি। | 

'প্রমদা। শাহছগ হবে তে1 ? 

ভিন। সাছস কি1-মারামারি না কি? 
পেটা-সেটা-_ 

গামদা। (সহান্তে) না না, ৩ নয়! কি 
আন, বাবু ফ্ড় ভূতের ভয় করেন, বদি এই 
বাড়ীর ভিতর কোনমতে ভয় দেখাতে পার, 
তবেই বাড়ী ছেড়ে পালাবে, তা হলেই আর 
কোন গেলি থাকছে না; পারবে? 

তিন। তা আমি ঢিল ছুড়বো, ছাড় ফেলবো 
আর" 

প্রমদা। টিপ ছোঁড়া 
না ভূত সেজে ভয় 
সাজতে পাগবে? 

তিন। কালিছুলি মেখে? সে যেব্িশ্রী 
দেখাবে! ত| হ'লে আর তুম আমায় দেখতে 
পাবে ? আমার এমন কার্তিক চেহারা । 

গ্রমদা। ধুয়ে ফেল্লেই তো আবার যেমন 
কার্তিক তেয় হবে, পে তোমার কোন ভয় নাই। 

তিন। তবে কৰে? 
প্রমদা। আজ থেকেই সরু কর। 

ছাড় ফেপাক্ম় হবে 

দেখাতে হবে, তা ভূত 

তিন! আঁমার একটা বেশ মুখোস আছে, 
সেইটে পর্বো ? 

প্রমদা। যাতে খুব বিটকেল দেখায়, ভর 
পায়, এমন করো, সিড়ি পাশে জুকুবে, দোরের 
পাশ দে দৌড়ে ব'বে); তোমায় আর কি শেখাব, 
তুমি তে আর গাড়প নয়! 

তিন। রাম! রাম! সে ছঙন্থে কিছু তেব 
না, আমি এখনই চল্লুম। তা তোমায় আবার 
দেখতে পাব? 

গ্রাথদা। পাবে। 
তিন। ককে? 
প্রমদ। আজই । 
তিন। আজই! কখন? 
গমনা। বাযে। 

তিন জাই পারে? কোথায়? 
প্রমদা। শ্বপ্রে। 

তিন। শ্রীয'ং1--সেকি? 
শ্রম] । পে লব হবে, এখন যাঁও। 
তিন।| আচ্ছা, তবে চল্লেম, কিন্ত আমায় শেখ 

ভুলো না? 
গ্রদ্দা। বাপরে! 

তিন । তবে চল্লেফ। 
প্রমদা। ম্বচ্ছন্দে-বালাই নিয়ে। 

[ ভিনকড়ির প্রস্থান । 
প্রমদা। বোঁকা ছোঁড়া! এত সঙ ভুল্বে, 

তা আমি তাবিনি। যা হোক, ভূত সংজ্রবে--বড় 
মঞ্ ছবে, খু মক্া হবে। (তালি দিয়া) বেশ 
বেশ! হাহাহা! 

(।ঝয়ের বেশ) 

ঝি। বৌথা! বৌম!! 
গ্রমদা! (উদ্বেগর বিরূপ) কিকিকি? 
ঝি। অর্বনাশ হয়েছে বৌন1! 
প্রমদা। পানের বরজে আগুন লেগেছে বুঝি? 
বি। লা বৌমা, তামসা নয়, বাবু 
প্রথদা। ধরা পড়েছে? 

বকি। হেগো হে, এর মধ্যে তুমি কেমন 
কোরে শুন্যপ? আমি যার আগে বল্বো বোলে 
ভাড়াতা'ড় আস্ছি। 

প্রমদ!! আমি গুণতে জানি-তা কার সঙ্গে 
ধরা পড়েছে? 

ঝি। অনেকে ভিড়, ঠিক বুঝতে পাল্লেম ন1। 
প্রমদ্া। তবে কি যোল-শ গোপিনী না কি? 

বৃন্দাবন কোরে তুলেছে বল। 

ঝি' ওমা, তুমি কি বলছো? সে সব না, 
এখন আর বাবুকে সে কথাটি বন্বার যো নাই) 
ও মা, ওকি, আনি, বাবু পাছারাওয়ালার সঙ্গে 
হাঙ্গামা করেছেন, বুঝি থানায় গেলেন। 

প্রমদা। সে!কবে-্কেন? 

বি। তাজানিনি বাপু, আমি পান নিয়ে 
আস্ছি, আর দেখি, ভারি গোল, যাবুও ঘাবে না, 
আর পাহারাওয়াল! হাকাচ্ছে। 
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প্রমদ1। শেকি ঝি? এ কি হলো! কি 
ছবে1 আমি এখনকি করি! ঝি, এক কাজ কর-- 
বেশী গোল কোরে কা নাই, আমি একবাঁন ও- 
বাঁড়ী যাই, দিদিকেই বলে বড়ঠাঁকু্ক পন'য় 
পাঠিয়ে দিই, তুই শীগগির গিয়ে চুপি চুপি বাবাকে 
খবর দে, যা, আর দে? করস্নে, আমি চঙ্গলুষ । 

ঝি। তা-তা- তুমি যাবে কেন? এক জন 
ব্হোরাকে পাঠিয়ে দাও না কেন? 
গম । ঝি, এ সব কথা চাক্র-বাকরের 

কাছে গোল কোরে কাজ নেই, ভুই যা, আমি আর 
দেণী করণে না। 

| উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান । 

( ভুতবেশে তিনকড়ির প্রবেশ ) 

তিন। এই যে, কেউ কোথাও নেই, বেশ 
হয়োছ! যাসা হয়েছে, ভাতার তো ভাতার, 
ভাতানের বাবা ভয় পাবে; আমার আ।পনা- 

স্বাপনিউ ভয় পাচ্ছে সেই গিড়ির পাশে লুকিয়ে 
ধাঁকি গে, খোঁনা খোলা কথা কইভে হবে, আ। ই 
উ উ। 

( রুষ হাঁবুর গ্রাহেশ ) 

₹ৃষ্ত। যেমন খিচি খিচি কোরে বেরিয়ে" 
ছিলেম, তে রাজের আপদ জুটেছল আজ। 
দুটো টাকা 2& হুদ, জালাতন, অপমানের 
একশেব-কৈ, ১ৰ গেল কোঁখায়? ঝি, ঝি, 
+1ক্ুর ষে উত্তর পাইলে; ও বাঁমনঠাকৃরুণ 

নেপথ্যে! কি বল্ছেশ গে। ? 
কৃষত। এরা সব গেল কোথায়? 

নেপথ্যে। বৌমা যে এই ছিলেন, এইখানেই 
কাথা গেছেন। 

কষখ। এইখানে কোথায় গেছেন। কোথায় 
গছে বাড়ী ছেড়ে? 

নেপথ্যে । তা বল্্তে পারিনি, এইথানে-- 
কষ বটে! আঙ্ এত কোরে বল্নুম, তা 

একদিনও সবুর সইলো পা? আধঘপ্টা মনে 
২ইলো! না? আমিও বেরিয়েছি, আর আয় বাঁড়ী 
থেকে বেরিয়েছে? আর না। আর মুখ দেখে 
ভূল্লে চলছে না, আর যা হয় একটা করবে! 
খুধ কড়া হব, হুয় হবে চলাচল, আজ দিচ্ছি দগজা 
বন্ধ কোরে, কোনমতে বাড়ী টুকতে দেব না, 
ষখানে যাক, এখুনি দিচ্ছি, (দরজা হন্ধ করত) কে 
খুলে দেয় দেখি। | গ্রস্থান। 

৮তুঁথ ঢশয 

বাটীর এমুখ। 

( প্রমদার 'পবেশ) 

গ্রাম? | (দ্বারে আঘাত) দর! দিঙ্গেকে? 
কোন খবকটি এখনও গেলুষ না-বাবা কি 
এয়েছেল? আঃ! এ দরজ' দিলে কেিিযিত 

বিপদ কি একসতে ঘটে গা! কেরে দরজা দিলি? 
ও ঝি-ও ঝি! কারুর যে সাড়া নেই--ও বেন 
স্বেনা, আনকী- গোপাল, কেউ নেই, কি 
গেরোশ” 

(উপরে বু বাবুর প্রবেশ) 

কৃষ্ণ । দরগায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন? তাঁন আর 
এখানে ঢুকতে পারবে শা, যেখানে গেছলে, 

সেইখানে যাঁও। 
গমদা। এমা! ওকি? তুমিবাঁড়ী! আঃ, 

বচন, | কোথায় হোম করতে গিয়েছিলে? 
কৃষ্ণ। নেকাপনা য়েখে দাও, চলে যাঁও। 

গরম । ওকি ও? কিবথাব্ল? 

কষ্ণ। বলি ভাগ। 
প্রঘদা। (দার খোল, দোএ খোল, 

পায়ে পড়ি! 

কৃষঃ। আর তব! ভোলে ন', সব বুবেছি। 
প্রমদা। দোর খোল না, ষা বশর, বাড়ীর 

ভেতর যাই, তবে বলো এখন। 
কৃ। কোল কথা বজুবার দরকার নেই, চ'লে 

যাও। 

নে-তিন। উদ উউ ঘাড় ভাঙবো। 
কও । কেও? 

পে-তিন / ভূত। 
কৃষ্ণ । বাড়ীর ভেতর কাকে পুরেছ? 

গজদ]1। ওগো, সব বঙ্গবে| এখন, দোর খোল। 
কৃষঝ্। কখন না| 
গ্রথর্দা। খুঁবে না? 
কৃষঃ।। না। 

প্রথা তবে আমি এইখানেই খুনোখুনি 
ছখ। 

কঃ হও । 

প্রমদা। দেখ গলাম্ম আচলের পাক দে 
মরুবো। 

কৃষ্ঃ | 

ভোমার 

ঢেদ দেখে ছ। 
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পমদা। ভবে এই দেখ। 

কষ্জ। মরা ঘুখের কথ 
প্রা । দেখ (গন্দায় অচল বন্ধন) 

কৃষ্জ। ও লব ০/গাকী দেখা আছে, চ'লে 

ব।ও7- তাই তো, সঞ্চিযি পাত্য মুখ যে লাল হয়ে 
উঠলো]! ও কি! (প্রথার পত্তন) ও কি, 
সর্ব*1শ | সতি] সত্যি। কি বলুম। (নীচে 
আদিয়া দ্বার উদঘ।টন, গুমদায় পাশে বলিয়!) ওঠো 
ওঠে, আর আম এমন কাজ বর্ধো লা-হাক়্ 
হায়! আমার এত শাদগের গ্রামদা আমাক ছেড়ে 

গেল! আমার দোষ, আমার ব্দরাগে গ্রম্দা 
আমায় পুথবী ছেড়ে গেপ! হায় ছার, আমিও 
আর এ গ্াণ রাখবে না, যেখানে প্রমদা গেছে 

(গ্রমধা পত্বর উঠিয়া ভিতরে গ্রবেশ ও দ্বার 

রুদ্ধ কারুয়া উপরে ডখান) 

গ্রমদ।। সোনাটা, এইবার ? 
কষ্চ। ওকি, আমায় ফাকি? উঃ! থোঁমার 

পেটে এন্ড বুদ্ধি! দ%জা খোল। 
প্রথ্দা। যেখানে গেলে, সেইখানে য1ও, 

কথন দো খুলুবো। না। 
কষঃ। দোর খোল ব্ল্ছি। 
প্রমর্|া। মাতঙামেো। কর কেন? 

(শ্বশুরের গাবেশ) 

শ্বন্তর; এ কি, কি হয়েছে? আবার কিছু 
হাঞগায হয়েছিল ন1 কি? ঝি আমায় ডাকতে 

গেছল কেন? পুলিসের সঙ্গে আবার কি হয়েছে 
বাব? 

রুষও। দেখুন আপনার মেয়ে জ।কেল দেখুন 

একবার ! 

শ্বশুন। কি গ্রমদা, কি হয়েছে? 

প্রমদদা । দেখ না বাবা, ফদ খেয়ে এসে আনায় 
বকছে । 

কৃষ্ণ । আমি মর্দ খেয়েছি? এই দেখ, গঙ্ধ 
শোকো। (শ্বশুরের মুখে হা দেওন) 

(তকাল্হ্।বের প্রবেশ ) 

তর্ক।। আহাভহাহা। তোমাদের গোলযে'শে 
পৃথবী হ'তে বাল উঠুতে হবে নাকি? কিহে 
কষ্ণনাথ, কচ্ছে। কি মাথামুণড, মাযলাট কি? 

কৃষ্ণ । আপনাকে কেউ মধা্ হ'তে ভাক্েনি। 

ভর্কা। মধ্যস্থ? কার মধ্যস্থ আমি? আমি 
কার মধ্যে থাকি? আমি সর্বলোকের উপরস্থ-. 
পাষণ্ড! 

কৃষ্ণ। কেন বকছেন? 
তর্ক, | জাপনি বাক্যের শ্রোত প্রবাহিত 

কচ্ছে, আর আমায় বল বকৃছেন কেন? আমান 

মত অল্পভাষী পৃথশীতে আশার কে আছে? লক্ষি, 
তুমি এই অর্ববাচীণকে বার কোরে দরে দোর দেছ, 
উত্তম করেছ, এত বাক্যব্যঙ্গী স্বামী হ'তে কোন 
কান হয় না। 

(ঝিয়ের গ্রবেশ ) 

ঝি। ও না! এই যেবাবু! বাচজেম বাবা | 
আম মা কালীকে ভাব চিশি মেনেছি, দাড়া 
গোপাল মেনেছি, ভালোয় তালোম ফিরে এলে. 
বাচনুম। 

কষঃ। কেন, আমার কি হয়েছিল? 
ঝি। তা কি জাপ বাবু, তোমার উপর চৌকী- 

পারের সেই হেঙ্গাম দেখে, তাড়াতাড়ি এসে বৌ. 
মাকে খবর দিলেম, বৌমা কেঁদে কেটে ছুটে বড় 
বাবুদের বাড়ী খবর দিতে গেলেন, আমি এই 
ঠাকুরদাকে খবর দিতে গেছলুম, উনি দৌড়ে 
আস্ছেন, আম পেছু পেছু আস্ছি, তা তোমায় 
দেখে বাচলুষ বাবু, সব ভাল তো? 

কৃষ্ণ । বটে? তুই ক্টোই সব গোল বাধিয়্ে- 
ছি? গ্রমণা! আমি পুপলে গিেছি গুনে তুমি 
আমায় উদ্ধারের জনয দাদার কাছে গেছলে? তি, 

(তোমায় আমি সন্দেহ করেছি? দোর খোল, আমি 
তোমার কাছে মাপ চাই। 

শ্বণ্ডর। আনি, গ্রামদা আমার তেমন মেয়ে 
নয়। * 

তকক।। শ্র- ম-দাএ শবের অর্থ কি] 
ঞট, তো উপণর্ণ, মঘধাতু অর্থ প্রমদ! হচ্ছে মদের 
উপলর্গ। 

কষঃ। এস প্রধ্দ]। 
গাধদ]| আর আমায় কিছু বলবে না? 
কষ । আধার ? 

প্রম্দ1া। বেড়াতে যাব? 

কৃ যেও। 
শ্রামদা। গান গাব? 

কঃ । তেও । 

প্রমর্দা | ঘোড়ায় চড়বেো? 

কষ্খ। যাঃ পাগাশ, আয়! 
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তর্ক।। কোনমতে না; এস না, এস না 
তোমায় পাগল বলে! পাগল কি ধর্দপত্বীকে? 
পাগল বল!--মদের উপসর্গকে-+ 

(নিম়ে প্রমদার প্রবেশ ) 

প্রম্দা। আমায় কি দেৰেবল? 

(উপরে ভূঙতবেশে ভিন্ড়ি) 
তিন। আমি মাচ খাব, ওরে আমায় মাচ ধে। 
কষ।। ওকে ও? 
শ্বশুর। ওকি ও? 

তর্কা | কি ভীষণ !--রাম! বাম! রাম | 
কৃষ্। কে ৩. 
শ্বশুর। কি প্রমদ।? 
গ্রমদা। (স্বামীর কানে কানে) আমার নাগর। 

রুষ্$ |! সেকি? 
গ্রমদা। আমার সতীত্ব নষ্ট করতে চান, বড 

গাসক ছোকৃগা) আমি বলেছিজেম, তুম পাতা 
আমার কাছে থাক, তাই ভূত লেজে তোমায় তয় 
দেখাচ্ছে 

কৃষ্ঝ। বটে! কে দেখি +দা তো” 

(ভিতরে প্রবেশ) 

তর্কা। ধর তো, খুব মায় তো, এই রকম 

মানুষকে ভীতি-গ্রদর্শণ 1 তার প্রতি আসক্তি! 

(ভিনকড়িকে ধরিয়া বৃষ্বাধুর গ্রাবেশ) 

কষ | (মুখগ খুলিয়া) কে তে তুই? 
তিন। তিনকড়ি। 
৩কা। তিনকড়ি। মদায় জোঠম পুজের 

মধযমগুজ? আহা! ছেলেমাগষ | এখানে খেলা 

করতে এসেছিলে বাবু! কে্টগাবু, দেখ কেমন 
ছেলে ! | 

কষ ৷ ছেলের বাঁপের বিয়ে দেখাচ্ছি 
পথ । আমার মাথা খাও, কিছু বলো না 

ছেলেমানুষ, তা নইলে এ মু্ডি ধরে। 
কষ | আচ্ছা প্রমদা, তোমার পস্গুরোধে আমি 

ওকে ছেড়ে দিপাম, আজ আমি বুঝলেম--ঘোমট। 
দিলেই সতী হয় না, তোমার মত জ্রী যার, ভর 
জার জন্য ল্খ চাহ না! আমি খে জ্যোমার উপর 
সন্দেহ করেছিলাম, তাঁর খেলারতের স্বপ্প 
তোমায় এক ছড়া হীগেছ নেকলেলস দেব" 

কেমন? 

গম্ধা! তুমি যা দেবে, তাতেই আমি 

খুলা । 
খশ্ড1 নেকলেঙাবি খাব? 

ভককা।। বুঝলে না? বধূর নেকলেশ- অথাৎ 

আমার গুজেক মাল! (ডস্নিশ। 

০০০০০ 

যবনিকা-পত্ডপ 

৯ম ০০ 
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রাজ বাহাদুর 
( মংরৎ ) 
টি 

স্পা পপ পাপা পিপাসা পাপা পপি পলাশ 
.. ৮৭০ পপ কপ াস্পস্সসপ পপপসপ 

৯ ৯ পাপ পা পপ পপ পপ পাপা 



গাণিকপন (মগ) রা 

মাঁণকযধন মণ্ডল 

বরঞ্মান ফিশ, 

কাঙাচাদ 

ব।শীমোহন | 

কীন্তিবাস প্রভৃতি 
ভট্ট!চয 

মিঞাান 
পোকাঁর!ম 

সঙের্ তালিক! 

৯ গামান্ত সম্পরভিবিশিষ্ট মুর্খ বেয়াকেগ জমীদার | 

গাণিক্যের সাবেক পিতা। 

৮** দুর্দিশাপন্্ তাছেব। 
নু সুরে তৃখোড় ঙোক | 

৪5০ মোসাঞ্েবগণ। 

রঃ লতা প।গ্ত্ত | 

খানসামা! 

ভৃত্য | 

সতরের ভঞ্তগণ, জেলে-জেলেশী, শুড়ী, ফুলওয়ালা-ফুলওয়' লী, ধোঁপ!নী, 

বেদাঁনাওয়ালা, ভিদ্ধি, মেথরাদী, ফোড়ে। মেছুলীগণ, গাণিক্যের 

কালিন্না 

মনসাঠাকরুণ 

পচকড়ি 

দেশী জ্ীলোকগণ, দরওয়ান, বরকন্দাঁ | 

ক্স 

৮, কালাটাদের স্ত্রা 

গাণিকের স্ত্রী 

৮০, বাই । 



টি 

রাজ বাহাদুর 
আতর : €) 28০ দি 

১০ 

প্রথম দৃশ্য 

আডড!বাড়ার ৰারান্দা। 

তওডবেশধারী নরনাদীগণ। 

( গত) 
চল চঙ্গ বুগলে যুগলে ষাই। 
শীকার টু'ড়িয়ে ফিরি ছে সবাই ॥ 
পালে পালে পালে, রকমারি চাঙ্গে। 

পশুর কমর সহরেতে নাঁই। 
দুণ্ভক্ষের দান, ধর্খদীক্ষা ভা, 

চোকা ছোকা বাণ তৃণেতে ম্যালাই॥ 

টাইটেল ভোলে, দেখ কিবা ভোলে, 
হাঃ ভা হাঃ হাঃ 2121 

তাই তগী মিলে খুজিজে ক্ড়োই | 

দেশ-%ঃখে কেদে, টাদা-ফাদ ফেবে। 
ভি; ছিঃ ছিঃ হিঃ হিঃ! 

দেপ্ধেদেদে কোরে ঘরে ঘরে ধাই। 
বীরদানে পুকে, চল বুক ঠুকে, 
উদ্রেক দুঃখে বদ খাই তাছ। 

চল শীকার চাই হে শীকার চাই॥ 
[ সকলের গ্রহ্থান। 

(কালাচাদের গ্রবেশ ) 

কালা। চুনোপুটী, চুনোপুটা! ভাতী সেজে 
“ছে অব বাবা শীকারে যাচ্ছে, পাবে চুনোপুটা, 
দাপুটা? সেজেছ গুজেছে মন্দ লয়, কিন্তু ওতে 
-র কিছু হয় না বাঁবা, সব পুরোন হয়ে গেছে। 
ক্ষের টাদা-পথে পথে কীদা, বিজ্ঞাপনের 
ব্ঃচ কুলোঁয় না? ধর্্বপ্রচার-এক সন্ধা আছার 

কটা! ভার, জয় রাধেকঞ্ই বল, আর শাস্তি 
শাস্তিই বল, বাড়ীতে ঢুকৃলে বাঁবা সব ঘটা বাটি 
'াশলীয় ; ওলাউঠা, মারীভয়, জল প্লীবন-_আঁমরা 
এককালে ঢের করেছি, এখন আর ও সবে কুলোস়্ 

" ;চোগা ঝুলিয়ে তড়িলাফ মেরেও দেখা গেছে, 

দাঁড়ী রেখে চশমাও পরা গেছে, গেরুয়া কুদ্রাক্ষের 

ভিটকিলিমিও করা গেছে, কোন দিন এক শন্ধ্যা। 
কোন দিন একাদশী) কালাটাদ মাষ্টার আর ধানে 
যাঁচ্ছে না মরি তোহাত্ী আর জুঠি তো ভাঙার, 
চুনোপুটাতে আর নেই) জমীদার খুড়োকে রাজা 
হবার ভ্ন্য যে রকম নাচন নাচিয়ছি, আর এ 

দিকে ফিশ লাছেব হাতে আছে। এবার কিছু 
ওয়ে বস্ছিই বস্ছি। 

( কাঁজিন্দীর প্রবেশ) 

কদিন । প্র গেল-তী গেলঃ জব শীকারে 

বেরিয়ে গেল। | 
কাঁল।। গেল গেলই। 

কালিন্দী।. আর তুমি ধসে বসে দেখছো । 

কালা। এইবার গ্রিয়ে মিছে কথা কোয়েছ, 

আমি টাড়িজে টাড়িয়ে দেখছি । 

কাণিন্দী! দীড়িয়ে ঈাড়িয়ে দেখবে তো! পেট 

চলবে কেমন কোরে? 

কালা । গেট চলবার আছ) ভাবনা কি? যে 

রকম বাজার-ভাঁও পড়েছে, আপনা-আপনিই 

চলতে পারে, নেছা না হয়, ছটাকখানেক 

কযাটুর অয়েল খেলেই বীতিথত্ত চগগবে। 

কালিম্দী। নাও, ঠাট্টা রেখে দাও, তুমি 

কোঁন কাজের নও । 

কাঁল।। ছি, প্রি, স্ত্রীর মুখে ও কথা স্বামীর 

পক্ষে ঝড় বদনাম, তুমি একেবারে আমার পসাঃ 

ম।টা করুবে নাকি? 
কালিন্দী। ওরা সব ষোড়ে যোড়ে গেল, 

কত শীকার ধরবে, কত টাকা পাবে, আর তুমি 

কিছু কচ্ছো না; চল আমরাও দুজনে শীকার 

থুঁজতে যাই। 
কাঁলা। টাদ্চব্দনি ভগিনি [এঁটে মাফ করতে 

হবে, তোমায় নিয়ে আমার শীকারে যাবার 

ভরসা হয় না । 
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কাঁনী। কেন, আমি কি তোমার ঘাড়ে 
পড়বো? 

কালা। আমার ঘাড়ে তে! পড়েই আছ, সে 
তয় করিনি, যদি আয কারুর ঘাড়ে পড়েো-- 

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ গ্রাণনাথ, তোমার 
এখনও কুসংস্কার ! 

কালা । কি জান ভতগ্নি, সংস্কার-সংস্কার 
বিশেষ অবগত আছি, তাই প্রকে, জ্ীকে বাদ্ধারে 
বার করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও জাছে। 

কালিন্দী। গ্রাণনাথ, আমি তেমন নই। 
কালা । এখন তো! তেমন নয়) কিন্তু তেমন 

তেমন হ'লে কেমন হয়, তা কি বঙা যায়? 

দেখ। এই যে সব ঠাকৃকণরা যেড়ে যোড়ে 
শীকারে বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে জামি 
বড় কাতী নই) যাগ-টোপ ফেলে যে মাছ ধরতে 
যাক্স, তার অনেক সময়েই মাছে টোপটি ঠুকরে 
পালিয়ে যায়; আর গীঁথতে পারলেও টোপটুকু 

নিশ্চয়ই মারা যায়। আমি জালের শীকাগ বুঝ 
ভাল, য] পেলুম, সাফ টেনে নিলুম। তুমি কিছু 
তেব না, আমি যে জাল ফেলে এসেছি চুনোপুটা 
নয়, একেবারে পেড়মপি কাৎ্ল| গ্রেপ্তার হবে। 

কালিন্দী। কি রফম--কি রকম? 
কলা। মফন্বল থেকে এক জশীদ।র আমদানী 

হয়েছেন, তার সঙ্গে জুটে তাকে রাজা খেতাব 
দেওয়াব বলেছি, এ দিকে আমার কাছে লেই যে 
মাতাল সাঁছেবটা আস্তো, তাকে একটা বড় 
সাহেব সাব ঠিক করেছি, একেবারে কিছু মাল 
কোরে বস্ছ। 

কালিন্দী। বল কি ভ্রাতঃ! কোন হাঙ্গাম। 
হবেনা তো? 

কালা । রামচন্দ্র! আমি কি তেমন কাছে 
হাত দিই প্রিয়ে? একি আর একটা জমীদারের 
মত জমীদার, মফম্থলে দেড় কাঠা ভূঁই থাকলেই 
কল্কেতায় এসে শুনেকে জমীদার হয়, এ সেই 
গোছ॥ দেখেছে বড় ঝড় অমীদারদের গব্ণমেণ্ট 
মান্ত করে, খেতাব-টেতাব দ্রেয়, এও তাই ক্ষেপেছে, 
“এ্য'ং যায় ব্যাং যায়, ধোলসে বুড়ী বলে আমিও 
যাই।” একে কেউ চিনেও না, শুনেও না, একট। 
হাবাতে। 

কালিন্ীী। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর ! আত্মাবল্পভ | 
কালা । ভগিনি, সহ্ধর্মিংণ, ' হৃদয়-রঞ্জিনি, 

কালিন্দী কল্পোলিনি | 
কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও! 

কালা । ভগিনি, আচল পাত, আচল পাত। 
কালিন্দী। প্িক়্ ভ্রাতঃ, প্রাণপতি ! কি দিবে 

আমায়? 
কাল । 

ধামায়। 

নেপধ্যে। মাগার বাবু বাসায়? 
কালা । যাঁও যাও কালিন্দী, তুমি স'রে যাও, 

জমীদার থুড়ে! বুঝি এসেছে। 
কাজিন্দী। কেন জ্রাত:, স'রে যাব, আবি 

তো স্ত্রস্বাধীনতা। পেয়েছি, পরপুরুষের কাছে আঁ; 
আমার লজ্জা কি? | 

কালা। ওরে বাপু প্রিক়ে, তোরে বোঝা* 

কত, শ্বাধীনতা-টতা এখন থো কর, মেকেমাহু 

সম্বন্ধে জমীদার খুড়ো আঁমার রাঘব-বোয়াঁত, 

মফম্বলে বিস্তর গেরস্তভর মেয়েকে স্বাধীন কো 

ফেলেছে! ভগিনি। তুমি আমার সবে ধ" 

নীলমণি, তোমায় কিছু বেশী রকম স্বাধীন করৃছে 
দীন-ছীন অধীনের গলায় কাঁচা উঠবে। 

কালিন্দী। ধিক প্রাণনাথ | আজও তোমা; 

কুসংহ্ক।র গেল না। 
কালা। ও বাপু প্রাপেশ্বরি, ক্ষমা দাও, আমা? 

কুসংস্কার সসংস্কার সব গরজ বুঝে, এখন একটু 
গাশ্চাকা হও। 

চল প্রিয়, প্রেম দিব ধামাও 

(গাণিকা ও বাশীমোছনের প্রবেশ ) 

বাশী। মাষ্টার বাবু, শ্রীধৃত আস্ছেন, স্বয়ং 
সশরীরে আস্ছেন। 

গাণিক]। বশীমোহছন ব্যাকুব, দরজা! হুছি 
ভাক পারাপারি করুছিল, মবাষ্টারের গর আমারই 
গর, ও আর কার ডাক পারাপারি খবরাখবর 
কি? একেবারে আলাম। 

কালা। আজ্ঞা, আন্ডা,॥। আন্মনত আস্তে 

আভ্ত| হয়। (কালিন্দীর প্রতি) সারে যাও 

স'রে যাঁও। 
গাণিক্য। ওঃ! মাষ্টার বাবু তো রগনে 

ছিলেন দেছি, তা মায়েমান্ুষরে সরাইয়েছেদ 
নাহি? আমরাও না অয় ছুটা আমোদ কর্লাম, 
ধিবিডী কেড!? 

কালা । আজ্ঞা, ও ত। নয়, তা নয়, উনি আমা; 

ভগ্লী। 
গাপিক্য। 

বাপের বেটা? 
কালা । নানা, আমার জী। 

বমী, সহ্োঙ্জোরা? আপনা; 



মি, 

রাজ। বাহাদ্বর .. 

গাণিক্য। ভ্ত্রী! কেমন কইলেন, আপন 
ইনিরে বিষ্কা করুছেন? 

কালা। (স্বগত) কি গেবেো! (প্রকাশ্যে) 
'ভ্ঞা এই-না1 নারী তম্ী বলি-.আমাদের এ 
£র আছে?) জী, আানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেক্সে- 
দু | 
গাণিক্য। ওঃ, তাই কন, স্বাদীন বর্তৃকা। 

2তচন্ত্র লিখছে” 

"কোলে বন্যা যার পতি আ।জ্ঞার অদীন। 
শ্বানীন বর্তৃকা তায় কয় দুপ্রবীণ।” 
কালিন্দটী। আপনি বুঝি ভ্রাতা নন, তাই 

হায় চিনতে পারেননি, আমি ন্ুসংস্কারাপন্না 
ঘানা বিদ্যাবতী। 
গাণপিক্য। ওঃ, ভাই কন-- 
বিছ্যাবতী রোলোবতী স্বাধীন বতৃকা। 
কলা গাছে দোলে ব্যাল সে নবপাক্রিক। 
কালা। যাক যাক, ওকে বাড়ীর তেতর তে 

| 
গাপিক্য। বয় কি মাষ্টর বাবু, আপনার 
লোক তে পার খাভুরে গুরের পাটালি নয় 

আঁমি টপ কোরে গালে ফেলায়ে দিমু, বলে 
দীন বর্তৃকা, আপনার নাগরের দুটা সোহাগের 

২) কন, রোলমুপ্তরী তে! আবৃত্ত কর্ছেন, 
।লেন-- 
“শুন শুন প্রাপনাথ, নিবেদি ছে জোর হাত, 
পুরিল সকল সা'দ শ্তাষ কিছু রয় ছে। 
বান্দি দেছ যুক্ত! ক্যাশ, বানাইয়ে দেহ ব্যাশ, 
ভূমি মোরে বালোৰোসো লোকে যেন কয় হে। 

দেখিয়ে তোমার মুখ অতুল অইল সুখ, 
পালরিনু যত দুখ আছিল যেবয়ছে॥ 
যত কাল জীয়ে রই, তোমা ছারা ষেন নই,” 
নিতান্ত করিয়ে কই মনে যেন রয় হে।” 
কালিন্দী। (জনাস্তিকে কালাটাদের প্রতি) 

নখপোঁড়া বড় অলভ্য, আমার স্বাধীনতার দর্খ 
“লে না, আমি চ'লে যাই। 

| গ্রস্থান। 

কালা । হা, যাও যাও! 

গাশিক্য। অঃ! মায়েমাছুষ তো বরলাগুগ 

* মাষ্টর বাবু, বুঝি হালে বার কোরে আনছেন, 
হানে পোষ মানে নাই? 
কালা । আন্ত না-ওর বিষয় আমি এর পর 
খা, এখন মহারাজ বাহাদুর কেমন আছেন, 
তি 

গাঁণিকা। অঃ] মাষ্টার মশা, আপনি যে 
আযহুনি আমারে মহারাজ বাচ্থানুর ঝলে সম্ত।ষণ 
করুছেন, গাছে না চরাতেই কাদি হাতে স্ভান 
দেছি। 

কালা। গাছে না চড়াতেই কি মহারাজ, আমি 
যখন রয়েছি, তখন তে আপনি রাজা হয়েছেপ মনে 
করুন । 

গাণিক্য। সোনোনা তে! এ্যাছনও পাই নাই। 
কালা । সে পাওয়াই, আমি সব ঠিক করেছি, 

আপনার ওদদকের ঠিক তে? মফম্বল থেকে টাক 
এসে পৌছেছে তো! ? 

গাঁণিক্য। কাল সন্ধ্যার পর লোক আসছে, 
সমস্ত মুত । 

কালা। তবে আপনি রাজ। হয়েছেন 
গাণিক্য। রাজা অইটমু? 

কালা । হবেন। 
গাঁণিক্য। বাশীমোহছনের মনে কি লয়? 
বাশী। রাজা তো রাঞ্ঞা। আপনি নবাব 

খাঞ্জার্থ; অইবেন। 
কাপ।। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভাল 

কথা, আর একট কাঞজ্জ করতে হুচ্ছে। ভাপলিগঞ্জের 

মেমেরা বড়দিনে পেত্বীর নাচ নাচবে, তাতে শশ্ছুই 
টকা টাদ। দিতে ভবে। 

গাণিক্য। চাদ] তো বিস্তর দিলাম, বোছের 

চাঁদা, খানার টাঙ্জা, নাচের চাদা, হাঁডুডড় থেন্বার 

চাঁদা, পাতার গরের চাদ] । 

কাল।। এ টদাটাও দিতে হবে এই সমে 

ওজ্মাফিক সব কাগর্জে আপনার নামটা বেরূম 

চাই। 
বাশী। এবার জুর মহারাজ কোন চাদ দিলে 

আঁমাগোর আমলাগোর দগ্তর কিঞ্চিৎ কাটায়ে 

দিতে অইবে। 

গাণিক)। আবার এক ব্যক্তি আজ আলছিল 

বাসায়, বলে, শ্রীফ্যাতে জগন্নাথের শমন্দির বণ 

অইছে, আপনাকে কিছু সাছাধ্য কর্তি অইবে। 

কালা! আরে রাম রাম, এক পয়সা! দেবেন 

না, এক পয়সা দেবেন শা, এক পয়লা দেবেন না, 

ও জুচুরি, আর ওতে জাভ কি নাম বেরুবে? 

ইত্রাা কাগজে লিখবে? লাহেবেরা খুসী হবে? 

খালি বাতে, খালি বাজে । 

গাণিক্য। আচ্ছা, আপনি কইছেন, ও পেত্বী- 

নাচের চাদাও দিমু, কিন্ত তৎপর হয়ে মহারাজ 

বাঁহান্ুর লিখিত সোনোন্দট। আণাইয়ে স্তান। 



৬ অমৃত-্গ্রন্থাবলী 

কালা । এবারকাঁর সনন্দে শুধু রাজা লেখা 
থাকৃবে। 

গাণিক্য। কিসের লেগে? মহারাজ বাছাঁছুর 
থাকৃবা ন1? 

বামী। আমরা মহারাজ বাহাদুর কহুমু না? 
কালা। ক্রমে ক্রমে-োএখন একেবারে লব 

খেতাৰ দেওয়া! হয় না, সাল লাল কিন্তিবন্দী হয়। 
তা ভয় নেই, সনন্দে রাজা থাকুন, পাঁচ জনে 
আপনাকে মহারাজ বহাদুর বলেই ভাকুবে। এখন 
বাসার [দাকে যাবেন কি? আমিও একবার 
জেলেদের দেখে যাই, সাহেবদের সওগাদের মাছের 
কি কর্লে। 

গাণিক্য। অয় চলেন। রাজা অইমু। রাঙা 
অইমু। বাশীমোহছন রে, এত দিনে গাশিক্যদনের 
জন্য সফল অইল, রাজ অইল! 

বশী। রা অইলেন, রাঘা অইলেন! 
| সকলের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
পুক্ষগিণী 

জেলে ও জেলেনীগণ। 

(গীত) 

গেল গেগ গেল গেল 
বেলে মাছট। পালিয়ে । 

ভেলেনী। জলে উল্লে খুব টলানটা 
গেপি জেলে ঢলিয়ে। 

জেলে। মিছে বকাস্নেকো ভাই, 
ধর রুই মচ্ছে ঘাই, 

জেলেনী। তোর হান্ক] কাটি ছোয় না মাটা 
তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে ॥ 

জেলে । শোন্ গো মাইতির মেয়ে, 
স্ভতাথলো৷ বেউতি বেয়ে, 

চিড়ী ফিঙগড়ী পড়ে যি জালের ফাকে গলিয়ে ॥ 
জেজেনী। তোর খ্যাপলা খেলে না, 

তাই কাতল! মেলে নাঃ 

সকলে । আঁ যা করেন মা মোচা1-ছ্চ.কি, 
বাবুর কপালে নেই কালিয়ে ॥ 

স্েলে। ও ঝৌ, খালি পানামাথা সার হলো, 
দীঘি যে খালি, একটা চুনোপুটিও নেই | এত মাছ 
সব গেল কোথায়? 

গ্কলে। 

১ম জেলেনী। তুই মিন্ষে যেমন বোকা, এ: 
ইংরাঁজটোলার মাছ, গরমির সময় পাছাড়ে হাঁওয়। 
খেতে গেছে, এখনও ফিরেনি। 

১মজ্জেলে। দুর পাগলী, মাছ জলে খাবে, 

তাঁর আবার গরম কি? 
১ম জেলেনী। তুই কিছুই জানিস্নে, মাঁছ ছ্ধে 

লে থাকে, ইংরেজটোঙার গ্েঁড়িগুগলি পাঁছে 
থাকে, তাদেরও গরম হয়, ঠাকুরও দোলে ওঠেন, 
তারও পাহাড়ে ওঠে। 

২য়। তালয়্, তা লয়, এর ভেতর বোধ £- 

কারচুপি আঁছে। আমি হক্পাহেবের বাজারে মাঃ. 

বেচি, আইন-কাছুন সব জানি, আমার কাছে সব 
শোন্, এ লব হাপিসপাড়ার মাছ, এদের সব ইন্বি; 
ট্যাক্স হয়েছে, তাই ধোরে লিয়ে গেছে। 

ওয় ঘ্েলে। তাল বলেছিস মের তালু. 

কথাটা লাগলো বটেক্, ট্যাক্পর জন্টে ধরে 

গেছেই বটেক, দেখছি খাঁনকত্তক আস ছাড়িয়ে তং 
ছেড়ে দেবে, কিছু হানা হয়ে পড়বে দেখছি। 

১ম জেলেনী। দাদাশ্বশ্তর। তার জন্তে ভেব ৮. 

হাঁক হয়, আমি গজ-বাঁলি ভ'রে ধটডিতে চড়াৰ। 

১ম দেলে। লেত দড়িতে চড়াবি যখন ম!ছ 

পাবি, এখন বড়দিনের বাছার, মুলে মাছ নে, 

বাবুরা খাবে কি? 

১ম ঞেজেনী। দশরখের ব্যাটা চুডোব।।। 

পাখী, বাবুর থাকবে কি! 

জেলেনীগণ। রয়েছে কোকোর কো! রয়েছে 

খোছ খে! বাবুরা গিলুবে কৌৎ কৌৎ। 
৩য় জেলে । চল্ চল্, এখন বেল! গেল, জল 

গুড়িয়ে ঘরে চল্। 
১ম জেলে । তাই তো খালি জাল-- 
তয় জেলেনী। ই হা, শুধু তোর নয়। এস 

চারিদিকেই খালি জাল) ঝড় বড় হুমরো। টুম্রো! বব, 
তাদেরই লব জাল, জেলের জাঙগে আর কুলোয় * 

৩য় পেলে । লাঁতবৌ বড় হিয়াদিই ৭) 
আমি যদি ইঞ্জিরি আানতুম, লাতিকে গুলী কো 
তোকে বিধবাঁবে কোরে ফেলতুম। যাঁ কন 

চারিদিকেই জাল। 

(গত) 

এখন যে দিকে চ1ই, খালি আল। 
কি দিন পড়েছে বিষম কাল 
কুরুচি হুরুচি, ধশ্মে অতিরুচি, 
যেন তেজাল-তেলে তাজা লুচি, 

জেলেনীগণ। 



পাট রে ১ রি 

রাজ। বাহাদুর থ 

'লায় &পতে প*রে মুচি, চালাচ্ছে বাঁমুনি চাল। 
আল সব ভাই ভগ্রী, আগ স্বোয়াশী ভার্ষ, 

কবল প্রক্ষা চক্ষুলজ্জা! চশমা দিয়ে ৮চখে আল। 

সবজজাস ধর্তী আর জাল গিশনী, 

শাপিগ্রাম আর গীরের সিপ্লি। 
ধন্তি ধান্য ধন্তি বানি মাগি এর চাল। 
পাল যত ক্রিয়া-কর্ম, জালে ঢাকে গাজ;ন্ম। 

কালের ধঙ্দ্ে ধয় বুড়ো দেয় না! হু-ড়া 

নইলে হ!ড়র হাল ॥ 

গাল কোগে ষে দেশ” যো 
জেন সবাই মাসী পিশ্গা, 

দশ খোলে কুল তো 
ইংরেছ গল কাড়ে তেখ, 

ভূতের ভয় ছড়সড় ভালে ধরে খাড়া ঢাল। 

এক ধন গুড়া ও ব্কস্্যান দিশ,। 

ড়া | হ সাহেব) কি (আমর মত ? 

ফিশ । টলব আছ জং বোগ্ 

টা) বিজ কর। 
শড়ী। কি সা ম্ঘ ছে, জাল 

৩ লে দাম দেবে লা, 

উড়িয়ে [দচ্ছো, ই তো শাঃ 

ফিশ। ২0005 1 

30350 0211 20511051755 

গা ছে ছ্ না, 

7 177 ট্রি হোগা । 

10120 

[২006 2006565ণ ! 
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(ফিশ । 0,110 8. 011 110০. 

উড়ী। আই গে। বং গুনিশ। 
ফিশ 00,660 ৮ 05100000616], 

শুড়ী। বেড়ি গুড, লো লই মাছল, কন ইং 

কিশ। 0010১651016 £ (1১305 রি 

₹21]10 01100 205 50015 0105 5০0০)012 & 

1126 0£ 17680 &10 50107 ছ০5091)1৩ ; & 
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15০ 1 11] 10015 7911 81165 00065 (015৩ 

10 ত]1 205105- 1816-7082105 গাও 10 
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ফিশ | 8101705০010, 1 

ড0] €0 1105 79651)5 90810]0, 

111 ৪৪11৫ 

শুড। টাক' নিয়ে পালালো) তমেরে ফে্পে, 
কন্ষ্টে্ল! ৃ 
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গড) খুন কো, খুন করলে, পাহাসাওয়াগা, 
বন. টব! 
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£26 100 0017 400051810121 ০07 00051 

+(001156217105 
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এ গাহাকা দত! 
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[18601 5০01 01011010005 200 8০ 8100 
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(এশ। 

76051011100 
বর ড় । 

গে । 
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৮ অমৃত-গ্রান্থাবলী 

(কালাটাদ ও মিঞাজ'ন খানসাহার প্রাহেশ ) 

কালা। এইখানেই খু পার এপল। কোল 
লং ফোন একটা মদের দোকানে পাড়ে আছে। 

মিঞা! | দেখ কাটার বাবু । সব তে খোগনে 
টেগিকে শ্রাষ ফল টাকা লা তোমার ফিশ লাতেষ 
ব্যাটা যে যাকাত, খুসি না সব ফসায়ু ফেতন। 

, আম ঠক 1 

চিরকালটা পুতিসে দাঙালা কোরে এম | আনীদার 
খাড়া আমার বাতা তবার জন যেরকম শ্কোপোছ, 
অর পমি বোগচাজা দিয়ে যাঠিন কাছেছি, দশ 

₹াভাটাকা তা হাকিয়েহ 1 এক ব্যাটা সাঞ্কেবক 
থা লা করালে তয়, তাই ই হছে যেঙগাড 
করা । 

মি তব) মাতাজ এ হা হর উপ 
১৫লত পার) এত তক দিত সংয় ছিল হব 

ভাল) হাট র যল জলামে চতবাগান ছাল, 

কা প্ুমি গেপেছ দিবনাাল 

[মাক আশ ওর বটের হো । বা জোক বাপু, 
আয় 0? 40০৮, আড়াইশ লি টাকা চিপ জতে। 
সনি (3৩প ৮ যাব 

কালা | তার ভে তেব নও জমার আড়াইশ, 
তামা লাছেবের হাজার, বাক আমার 

মিন এ লা বাখু, একটা বান্ভায় পগড়িকে? 

পি পাক্ামাদের সাছেব? 

শা! | জা [।। (৮& ৮% 4৮ তং 

বাটা! ও ফিশ 2কেক, গো আপন 
[মি হছে আক কি বাবু, ভুমি এই 

বামে |তম্ে একটা লাউ জাভা বর, লট 

চ্ষোমাং ধুলা গাড়ে দাত খাচ্ছেন 
কালা । একটি ভাল পাক পারি হকহাও 

খাড়া ক 6 ৮15ল হয়| ঘামীদার ও ডক 
আম বেত বে, বলাতে? আসল 8৩:4৬ লক 
একটু হী; মা হাম? অ্রুবত প্রেত, খা ছাকে উঠাই। 

মিঞা | সাহেক,  উডি্ধ উঠি, সউকমে 

কাছে পড়া হার? 

কাল: | হি টার, ফেশ লাক মিটার 
1ঝশ 

ফিশ? 1০1 09915 ২৪1০, 00010151081] 
816, 

কাশী | 5০9016 001716) £1 01), ৮০ ৪16 

88810 01110 2 
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81018], 1015 101 001 91111) 810] 101 & 

77151 210 ৫1110 19 [0 91202156, 

হিঞা 1 তাবু, ফিশ ফিশ কচ্ছে। বুঝিয়ে দাহ 
যে, কুট এখন পাট বালে ড'ক। 

কাগা | 2৮৮ 11010 1 সি [7001 ৫ 

০1011101007, সনে] 11] 01111]. 011817508 টিত। 

ফি: 00 1০-71] এরা 13109015202) 1715. 

৩01] 206 26 ৮0101190001 10৭5, 

1276৮611117 0021070)0006 51005 22 

[1৩ 10121718150, 

এ; 1 এ গো চাচার আমার চানবাগিী 
মল পাজোছি।) জে (দল পদ ৭ নই চা, প্লে [ও 

অ]: 0ই) ৮ম যু এন আমরা লাট বানা, 

তাজ?) 151৮ 10101 তি 01011001711 

1017605০011 5120 [টেনে 

1৮ |. 0 0৩ টি ৩ 

1511. ১8৮৮8 এছ 82, 

(ফিশ! উম, 00] 00112200600 

1001 0001 10100101710 10191) 1 00105 

11:01:01 178 50110110096 হও ও 

৮০06715050৮ 685081101 ৪ 01005150057 

1,170 ি5দা 20181716158 10100্2, 

[2,:5501806 75 10001171)61101811010) ৪ 9৩10) 

[২ 1:০৯1118 00101) হিতসট চে ি9খাত টি 90000 

11011, 8100 7000165600 2৮ 1 তে) 

1,105 06176 015201070-10 চ1) এভাত (চো) 

02523 312185৮1070 0 টিতে হতানিটিজা 0 

[২9111)11)82315 36 0৬ 6 20175011015 

১2০ ] 011) 10001 (01165010 হাঃ 07 006 

5০০০ 101 011 1000, ৪০০1৩ আশ ৪0091151118 
1511028৮৩31) 07502 002, 

কলা) ভি মাক ফিশ 3 ছি ৮0 010৩) 

১1] তে, 50 2ত0150195 15010115010, 

ফি) ছে 11501170৩৩০ 28 

27৮ [97051 0 9 | পতিত 9৫ নত] 01৩ 

(0111 101 ঢু 500 51660] 5০৪, ] 

1১০০১ 1 50635 1 তাত] 5 তউট হিজছ00 962 

0] 0000 ১1812101021 25005 2 1657 
৪061 0021123-701650 টি 0050 2100 10075€ 

21000112853 7002 125০0 21010 

10660 1 ৯[% 1010 181001555 20 201 

13100100001) 15151), 611) 10111076000 08511 

11016], 8170 02006 ৪1 & 1006 01 00৩ ৪10811- 

৩51 716. 

হিঞা। সেলাম সাহেব, এইবার তো! বেরে 
খায় ইয়েছে। 



রাজ বাহাদুর ৯ 

ফিশ | চুপ রাও 50৮10060811 2৩ ই 

৮,010, 1019 7051101655. ছামকো বোলো 

৪০৫1 1 

মি11 ছা) হা, মাই লাট, মাই লাট। 

কাঙা | 5৪ 9, [তি 1010, ড [,0£৭ 

এবারে ব্যাটা ঠিক ধাতে এসেছে। 
ফিশ হা হা মোশা, আপনি এখন কি কম 

তর এলি? 
কা৮11 ও কাম লব ঠিক, অঙ্রাহট, 

1 অল রাইট থাকলে হয়) নবের টাকা মনুস। 
বিডুদিনের সওগাদ পর্যাজ পাকে, স্টো যেন বাব! 
(এল সাথিও না, কিপ মাই সেয়ার । 

ফিশ | মিল্কে। মিন তুমি কুছ আবিস না। 

১৫ ৭1 

ধা 0015 0] 1616 15 ঢা]স 7০11110ত1 ও 

৮0] 17701:6 1111২207101 0715 91701, 1 1 

বিড 0001] [২11066-2 রড ছি 

মঞ্া। দেখেছ বাঁধা, খুটা 8775. বাচ্ছা, 
শর বুলি ঝাড়ছে, সপিয়া কপিয়া কচ্ছে 

কালা । 0 10+ 1৬৮ 10010, ০0 

১0৮, আজ গেলে হাল্কা ৬৪য়ে পড়ল) 1 জা 

7€ ৮০9০0110156 [ঢা চট), পচতে 010] 

, সেখানে লাট মারিও [সানি বসকে 

1৮+ বাহার নজর উজ সঙ্গেকোতরলিসযতে, 
”৮- কর কাগঞগালি ছেবে। 2]ণ0তাতা হাঃ সি ও 

ফিশ | সতত ৫৯, আমি বাঙ্গলা বুকেন বিন, 

৮৪ 56019 11) 010৩ (62760101517, হাম বুশ 

“কর কাছে বাল বাল শিখ ছস্। 

আর এট মিএাছান চা হোম 

1025 1: 

(0 

10747 দু ৬ 

কাজ! । 

এ শুলমা জবেও এর [8176111ছোছ সোনি ছ0া 

15161, ॥ 

ফিশ । ০৪ ০, শ্রম ওপর দেখে চু ৮1 

তক 00০৫, খাসামা 056 লেয়াশি। 

কঙ্গা। না না, খানলামাকে 
মদার খুড়োর কাছে নিতে চালুম। 
ই দেখা করিয়ে দেব। 

৮ 15 2৪5 
৯. মি 

খা এ 

ফিশ | 11161) 00176) ৪৩110 71: ০011১ 

চট 

কালা। এই একটা টাকা নাও, হেশী ছেও 
নাঃ এর ভেতর খোরাকী পন্ধ করো। আমি 

সেই ইডেন গার্ডনের 
খ্ঠড় বায়) এল 

সাবার দেখা কবুবে, 

পাাগোভার ভেতর শুয়ে থেকো, 

মঞ্জাজজান। 

মিঞা । সেলাম সাছেব। 

ধন স্প . 
ফুশ । উতর চাতক, (0 দা কত, 10 

1 [10111 11015 ৮0101 211] 2111) 

| কাজা দ ও মঞ্জু পান্থ ন। 
১২৮ 11760151৮0৩ টি 167 1111৩ 

2৮0110, 

[110001561 00100১211৭ 71 চা] ০ হয জা 

[৮ ড1015016 0000৩ 10 1710৮ 1) 

০] ১1৩৮ 0111015111010110065? 11101 11161), 

[110৮0 1 11101655800 

00101762৮০1 000 [২0181 

[11711 ১1৩ ০10 

[11115 0. ০011১016170 

(& ৫০১৮18%০11 

1 ৮111 [17% 1011৩ 

[01715 100৮ 7717 

1157101001ত74817 | 

[02170155১01], 

1৮11713 

[1811 এ 

1! $ টু 

৮111111181৮ 1016 

৮1106 [001 

[50:1700101 70010101105] 

11107110547 107 0 

7. ০ ৃ 211৮8 ২5150 বাহ তহ 

$ নি / & 

ছি... ০48 

0177৮ 11001180015, 

[1৮৮2 ৮ হট 40151108 

++ দিরুপে রর পৃ ৬) 1১৭২ | বা. 11616151০11 15171171158 

1111]1111 15 
ষ্ঠ 

21:75. 4 11811 11004 ও 

115 

1101৮, 01৮৮1] 41 

[211 রহ 11. 

211017-105 

7011 011 0৩ এঘাত 10512151111 501)006 

[00 00117016110 1010৮ 02101, 

| প্মাগ। 

(কদতয়ালা তু ফুপতয়াশীর বেশ) 

তাত ঘ / 71৮) 

[লেছি দুঙলে। 
গঁবেছি বাগনে | 

ফুলের সাত, কাপের বা, কালের চাচার, 
মুত বুদ পা বাছু (বাত বাহার 

সারের পার গাজা পিক ভাত সক্ুণ দরণে। 
বেত তিসাতল পরে মঝায় মোঙনে | 

চে হাট য' গবুগি, ৭ লা কলি, 

লেোছাগেতে টাল ৮ 
৮য়াদে পরব মাজা মুখক ভাল। 

পক কাত কির পাব কাল চরণে ॥ 

| গা কান গাছে চতয়ের প্া্থান। 

প্মাও বাগাশে ফুল 

মুখায়াখ চায় বালে তাও 

চু গার 

০০ 

১ ৮ ঢ*) 

কলিকাতা বাসাবাড়ীঃ বৈঠকখান।। 

গাপিক], ভট্টাচার্য, মোসাছ্েবগণ ও 
এ পোকারাম। 

ও পোকারাম-পোকারাম] 

উ্টুর। 
গাণিক্য। 
পোকা । 



১” অমুত-গ্রশ্থাবলী 

গাপিকা। খালি উভুর কিরে বিটা, যা কারে 
দিছি। 

পোধ1। অয় অঞ্প উভুর মারার । 
গাণিক্য। মাষ্টর বাবু আস্ছিন্দ? 
পোঁজা। এজ সা, আযাহনেো তে! আন নই 

মষ্টারাছি ! 

গাণিক)। বউ্টচাধ।, 
দেহে তো, এ বৎসরে জমার ফস্সাকছটা কি? 

ভট্ট । আজে, অহারাক্ের কোন্ বাশিতে 
গন্ম? হা, গাঁিক্টধন রায়, গণিকা, গা শ কুপ্ত,-- 

কুন্ত-_ কুন্ত--তবশাখ সালে ঘর কুস্তের মহ্া-দুঃখ। 

গাংণক্য। তা ফলে গেছে, উনিশে বৈশাখ 
শমী ধোপান্ট মরে, মঃগ্ীর জাথে আমাগ বরই 

একবার পঞ্জিকাখান 

প্রণয় ছি, তামন চুল কারুর হবা লা, লাঙ্গ্যাত 
মা শ্যমা ঠাবরুণ। 

তট । আজো মাসে মকর-কুস্ত-মালের গাভ। 
গাণক)। হছে, বাইয়োহন অদ্দাঠেন বগ্ারে 

ু সের যীর নেই বাঃর করি, এড।রে লাভ 
কইতি হয়, ফি বপ বট্ট।চার্য)? 

সগক৮ে! লাভ, লাভ, মভাজড 

ধা আন করেন। 
গাঁপকা। জানে হালে আইস বষ্টাচার্), হালে 

॥ যহাসাও 

1উল। 

ভট্ট।| ভাদ্র খাসে কুন্তের মান। 

গাঃণক্য। এড একেবারে ঠিক, এ সময়ে 

কেশেক্টার সাহেবের ভেতাম করৃতে যাহ, তিণি 

আমার আদর কোরে হাতশাসা ছিলেন, ও 

ক্ডাটায় দরদ আছে। 

তা । আন্মিনমাতে বুদ্ত-শীতনও মুখ! 
গপিক্য। হাঃ হাঃ হাঃ! আশ্বিনট বরই আ্বখে 

গেছে, পঞজক। কখন বুল নয়) তেমন ছে তোমরা 
তো জান? 

সকলে । আজে, বিশেষ ভাি, বি 
বরই সখ, বরই মুখ! 

গাপিক্য। গটনাটা একবার 

হট্রচাধবে, বও বাশীমাহন। 

বশী। শাজে। আজ্ঞে, কও নায়াধিকাচতণ। 

পঃস্গন্ে। তৃমি কও না, তুমি কও না, বিশ্বৃপ্ত 
অভেম | 

শষ জানল, 

ক'রে দাও 

বাশী। আজ্ঞে, উদ্ভুরের নিত]ই নখ, জোও 

কই? 
গাণিকা। সে যে বোর েোবর গটনা, স্মরণ 

অয় না? 

পকলছে। আঁভ্ে নাঃ আঁজ্ছে না। 

গাণিক)। তোর! তো! অভিশয় ব্যাকুষ | 

সকলে। মহাযাজ যা আভ্তা করলেন, মুহারাত 

যা আজ্ঞা 

গাশিতা। গাধা। 
লকংল। ভার আর পন্দ কি, তার আর জন 

কি মহা । 
গাণকা।! আনে মুর্খ বোর ভরুফের লাবাজ 

যে এমাছেই ওজউঠ[য় যায়, এড। সুখ সয় আমাও 
পক্ধ,? 

হকলে | 
বেঃই সুথ। 

গাণিব্য। 

পৌঁধ মাস দ্যা 
ভট্ট । পৌষ মাস-্পৌষ মাল, 

মকর-কুন্ত-শীচেক্স তম্মাল। 

সকলো । বাবামাবাবা ]  ! 

গাণিক্য। কি [ক [ক ক্লে, কি কইলে? 
গল্ম(ন ! দেহ দেধিভ পঞ্জিকা, গুরু সত), গু 
টৈও7; আর কি খুলে লেখবে, গাণিক) দল সাজ 

হুবা, এই ক দামি পঞ্জিকা লা গ্যাছে কোন কর্ধু 
কাব না, মজালবার জর্ধশিদ্ধ ভ্রিয়োদণখী উত্তর আমার, 

নৈক্ষরে, মভাগ)যোগ ছ্ধাহে, ভবে পাচা বাই) 
বা+] প্রথম গুঙপ্রবেশ কারি, সেও আমায় মহারাত 

বোলে বান্টটক কষ্টে, অননি বাশামোহনের হাঁচি 

বোদোই শ্ুথ মারা, ওজা উঠ! 

হন হাল ফিস প্ধ্যে মাল গা 

প্বেষ মা 

পরুলো | 

বশু। আজ্ঞে আজ্ছে। (ই!চি) 
সকগে। (হাচি) 
গাণক]। সৈত) টৈত্য, তার পর মার জুটুলে, 

সে এক আন বিগাতের বেক ৮1টেরে ঠিক করেছে, 
(৩নি আমা? নজর লি রাজী অইছেশ, একেবাঠে 
থাস ধুইশীপ নেকট হইতে সোলনা আনাঙে (দিবেন 

সকলে! (ইচি) 
গাংণক্য। দৈত্য পেত্য, 

ই15 গুলো । 
এই ছ্াধ আধা? 

(পোকারামের পুনঃ প্রত্শে ) 

মহারাজ কর্তা আসছেন। 

কোর্তা? 

এত্ত, মাক) উজুবের কোর্তা। 

আমার কোর্ভা 1 [পিতে, তানার ত 

তুমি বোটকিরা 

পোকা । 

গাাণক্য। 
পোকা] 

গাপক)। 

আঁ ছয় ব্সর মুত্যু অইছে, [হিটা, 
করুধার আসছে? 



ক 
রাজ। বাহাছুর ১১ 

পোকা। এঞজ্ডে, মহারাজের সাথে বোটকিরা 

কোবে জান খোওয়াইবে কেড! £ সভা আপনার 
পিতে আজস্ছেন। 

সকলে । (ভয়ে )রাম, রাম, হাম! 

বাশী। রাম রাধ রাম কোলকক্তা তয়, 

দিবসেই বু ছ্যাড়! দেয়, বউর'চার্যা *শার, উজুরের 

একটা রঙ্ষ]া-কব্ বাধ গ্যান্। 
পোকা । এজ্ে,। কুত শিতে নন উজির 

সাবেক পিকে, জন্মদাতা] । 

গাঠপক। গু ভাই কও, বোর্ভা বব! । 

( মাণিকাধনের প্রবেশ) 

বাপ। 

দি ব্য 

মাণিকা! গাণিকাধল, শামি আস্ছি 

গণক)। কবোর্ভাবাবা। ভুমি 
শুপৈতা বে-আদব। | 

সকাল] মডারাজ ক, মছারাজা কও | 

মাণিকা! মচাঙীগ বেড়াবে? ও যে আমার 

পুতি, যুদ্িঘাটার মণ্ডলগো॥ গরে দক্তক দিই(িলাম 
যাওে। 

গাণিকয। শুয়ু অয়, দর্তক দিইছিলে, পাঠা 
গরুর মৃত আমারে ছে] বাঁচে খাইগিলে, ভোমার 
গাথে আমার সম্পককী কি? গোকাগামপ্র ষে, 
ত্াঁমও শে 

মাশিকয। বোর মুখ কোরে ছ7ানলের কাঞ্ছে 
আলাম, লোত্তাষণ তো বরুল বাল গাণিতা। 

বাশী। আরে, মারা কও) মারার নাম 
ধরেই ডাক ক্যান? এ কি প্রকার বেআদবি | 

মাণক]। আবে থাম্ হচ্ছার,। মানুষ বুঝে রা 
কাণিস্। আমি আজম মাণিকাঘন মাও, ওর 

জন্মদাতা পিতে। ্ 
গাণক্য। বার বার ছন্দ? অনুদাতা কোরে 

আঠায় বেজ্জৎ্ করুতছো বটে) জনা দিয়ে থা, তার 

যু তো পাহছো, গরে বোপে ভাই বাঙায়ে ৭: 

গিয়ে। 

মাণিক্য। খাইবার থাকলে কি কমার তের 
আগায় মাস মাল হনিদেশ পাচটা 

“দইলে আমার 
কাছে আসি, 
কোরে টাকা দিতে হবে, 

চলবে ৮1 

গাণিকয। ভে'মায় টা দযু কিপের লেগে? 
গোয়াল যদ্দ গরু বিক্রয় করে, পেকিতার দুদির 
বাগ পায়? কও তো কট্াচার্ধয, শাপ্রমতে উনি 

কিছু পান কি? 

ভা) হ্যা, উনি খন অর্থ লয়ে আপনাকে 
পোধুপুজ দিয়েছেস। তখন আর ওর আপনার 
উপর গান জর্ধেকার নাউ $ তবে যখন অংপনাকে 
বিরাজ অশোচ গ্রহণ বরা হবে, তখন ক্রিশ 
দিনের ভিজ ভিন দিনের ছিপাষে চলো 

অংদ্দী্ পংস্কতে তার জেহাঠ লপিলে। 

দশম ৬াগের জাগ শেহালার দলে ॥ 
পচ টাক চাচ্ছেন, কাট আনা মাজ দিকে পারেন, 
দশম ত'গের ভাগ ওর প্রাপ্য। 

কলে । (£15) 

গাণিক)। দৈত) তৈক, হাচিল পরছে, শান্তেও 
আছে, আই আনা কোরে পাবা, বাক্ধানীর 
কাঁডাসী আলে মাস মাস লয়ে যাংও, আমি রোকা 
দিবান, আকন যাও | 

মাণিকা। যাখ বালে? আল্ম রাতে আছাদেই 
আডারাদি করযু। 

গ।ণিকা। আগে লা না, ও সব ল্যঠায় জার 
কাণ্ড লাই! 

মাণকা। আবে গ্যআর, বাপেরে ছুট 
বাতও ধিবি না? বটাচার্যা, তোমার শান একবার 

কও, এক মুঠ। ধিতে পাঞ্জেঃ 
গণক্য। শট্টাচার্য্য জোথার পিতে! ব্যবস্থা 

দিষেন, ছু] বাবস্থা উনি কি কক্টবষেন? 

পোকাবাম! পাঁচটা পুইসা দিকে বিচারের 
আদঢাটি। দ্যাহায়ে দাও তেো। 

মাাঁণক। জোটেল-মোটেল আডঢ'ফ'ডঢ। র 

বাতি কিমি খাতি পারি? ক্যানূ, তোগ সাথেই 
দুমুঠ। খালাম, ভ1তে আর দোষ কি? 

গণিক্য। আরে কোথাকার ডিছমর সাপ 

আপি হাউ বফাঁলে দেধি) দোষ কি? তোমার 
নেরলা খেবলা নই, আমি মাথা, আম আর গে 

আাচন হাজা অভন্ঠি। জালে কোগিবকতার 

কয়েক পোদ হাত আমার সাথে আগ পাতে 

ছার বরঃবান, ভূমি সেথা রাত পাবা না। 
মানিকা। ক্যান্।র, তোর বাপ কিজব্দার? 
গপিব]। ভোযার চেহারা অতি লোংরা। 

কফোলপভু।র বদর সমানে চা ৮1 

মাণকয। উঃ বাদীর বিটা আমার কি 
থাঁপিহারহি। 

গাণকয) মছাদাত্ গাণিক্যদনের চেহাৰ 

ভা কোজকত্তার ছঞ্কল বদাঃই 

| বাইজীরে, মুচি উমার 
সাব 

খাপনৎ মাও 

হালে; পুচ কর যাহয়ে পাচা 

টুকনী শিল্তারের। ছার়কাটার সোগোরে, 



১২ অমুত-গ্রন্থাবলী 

তুলসীবে, গোরাযুদ্ধী মোজলারে, যাও হছন্তলরে 
লিজ্ভাসে অংস্--গাণিকাদলের চভারা কেমন-- 
 সকলে। লাইক্ষাথ কতিবিলেস-- 

গাণিক্য। মান কত বৃনাগ, থাহ সেই বাজালা 
দেশে পরে, পাঁচটা মাইজ্ন্যানুষন কাছে তো 

সৈভাত। শিখলা না। 
মাণিক্য। ও বাদীর বিটা গর্বআব, ছারামজাদ। 

নোচ্ছার । বাপেরে ও কি কথ। কোল ? 

গাণিক্য। ছ্যাছ কর্তাবাবা, কিছু বলি না 
কোরে বার বার ৰ্রই গাল পারছো, তিমি হলো। 

ছন্ুন্দি বাইবাভারির বা, নয [পসাঠাকুরের 
অবাশি ক্টল/ম; কেমন কও তে! রুল, কইি 
পারি কিনা? 

সক্গলে। পারেনই' জে, চ্যাষ্য হ্যা 
মাণিকা। ও বুতির পুত; একিবারে গোল্পায় 

গিছ ? রও ভালার ছাবাল, স্ভাশে যায়ে ভোমায় 
না এক ঘর করি ভো আমি আগুরি হত্তি 

থারিগ্। তোর বাড়ীতে আমি প্যা্ছাব কোনে 

দিই, ভার, বুক, বানর, বুত, উল্ল,ক। 
( গমনোত্যন্ত ) 

বাশী। পাকৃরা ক্র, পাকা কর, মহারাছেরে 
গ!লি দিয়া পলাইছে। 

মাণিক্য। যাঁতি দাও, যাঁতি দাও। 

(কাঙ্গাটাদের খ্রবেশ) 

কালা। কেন্সা মার দিস্। কেন্প! মা দিস্। 

( পরস্পরের ধাকা ঙ্গাঁ'গয়া মাণিক্য ও 

কালাচাদের পতন) 

মাণিকা। হালার পুত কেডা রে, ক্ডো নে, 
জবাই করৃলে, জবাই করুলে। 

কালা। আঃ মরু ব্যাট! মড়িপোড়া, নাকট! 
একেবারে ভেংউ দেছে, ছাঁড় ব্যাট। ছাঁড়। 

যাপিক্য। আনে তুই বিট! ছার। 
কালা । তুইব্যাটা ছাড়। 
গাণিক্য, ছারান স্ভান খাষ্টুর বাবু ছ্াারাঁন 

স্ভান, ও আমার পুরাতন পিতে, বরই অসৈভ্য, 
দুই এক্টট| ধাকা ফাকা দিয়ে তারায়ে ভ্ভান, 
অধিক কিছু বলবান না। 

কালা। পুরাতন পিতা, ওল্ড ফাদার, এখানে 

কি করুন এসেছিলে বাপ? রাঞ্জাবাজড়ার কাছে 

কি বাবাগিগী চলে? দেশে গে গামসা চড় গে। 

(ধাক| মাপিয়া বছফ গণ) 

গাণিক্য। ঠাণ্ডা হোন, ঠাণ্ডা হোন মাষ্টর 
বাবু, সংবাদ কি কন। 

কালা। সংবাদ আর কব কি ন্ৃজুর, কেন্পা ফতে 

করেছি, সাহেব আঞ একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। 
গাণিক্য। অর সর্বনাশ! ও বাশীমোছন, 

বট্টাচার্যয, মাষ্টুর কয় কি! 

কর্তি। ওবাশীথুবাঃ এবার কি কর, ছাচি 
কি তরি মারি? 

গাণিগ্য। ও মাষ্টর, 
আযাহছন উপায়? 

কালা। ভাবেন কেন? বনুধ না কেল্লা ফতে 

ক'রে এপেছি, বড়দিনের ভেটুট! তাল রকম দেব 
বলেছি, আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 

গাণিক্য। জ্যাহান আমি রাধা অইমঘু, রা 
অহ্মু? 

কাল । £, হবেন, ছবেল। 
গাণিক্য। রাজা অইঘু? 
বশী । আরে হাচ হাচ। 
সকলে। (নাকে কাঠি দিয়া ইাচি। কীতি- 

ৰাসের তু'ড় দওন) 
বাশী। কীর্ভিধাপ খুরা, ছাচল1 ন!? 

মারল যে? 

গাণিক্য। কীর্তন্খাল খুরা, তুমি হালা পাঁজী, 

র]াপসের যাশুপ লয়ে আদি গ্যঃশে রওনা হও | 
কীন্তি। উজুর!| বেয়াদপি মাপ হয়, নাঁকের 

মধ্যি একটা গ! অইছে, আবার খোঁচাখুচি কর্লে 
রক্ত বাইর অইতো, তুরিও শুব। (কনাত্তিকে ) 
বট্টাচার্য) মশয়, একটা শোলক বলেন, এ যাঁক্সা রইক্ষা 
করেন। 

ভট্ট হ। ই।, ডাকের বচন আছে -- 
হাচি পড়ে তুড়ি মারে কিসের কন্মুর। 
রাজা হবে খাড়া খাড়া ভেব না শ্বশুর॥ 

তুড়িতেও দোষ নাই। 
কাল।। তা চলুন, কাপড়-চোপড় ছাড়ল, 

বড়দিনের বাঞ্জার কর্ৃতে চলুন, বিস্তর ঘুর্তে 
ছবে। 

গাণিক্য। হাঁ, চলেন, পোঁকারাম | 

পাব বিগরাইয়াছে, 

তুরি 

পোকা। একজে মহারাজ | 
গাণিকয। আমার বারাইষার কাপর-চোপর 

কনে বরে? 
পোঁক্1। একজ্জে, তাই তে। ভাবছি, দোবা তো 

আযাহুন আলনি, হাতী পাইরে দুতি তো তারি কাছে 
রইছে। 
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গাপিক]। ওরে হালা, বাঁরাইবাঁর সময় দোব! কীর্তভ। (ইচিরা) এইবার আমি অগ্রে 
কইলি ক্যান? হছছি। 

তষ্টা। কাপড় ছাড়বে বধন। গাণিক্য। ও হ'ল:র পুত ছালা, ডান পা 
রঞ্জক ডাকবে তখন॥ বারাহতেহ ইাচি? 

ওতে দোষ নাই! কীতি। বট্রাচার্যয ৪ক্ষা করুন| 

(ধোপাশীর প্রবেশ) 

(গীত) 

যুখপোড়া লোকে মুখ দেখে না সকালে। 
নইলে ধুয়ে আনতুম কোন্ কাঁে ॥ 
ভ1টা লে কাচ, চোরকাট। বাছা, 

মাঞ্জিমাটীর নয়কে। ভ'টা, ধোয়া লাবান-ঘলে | 
বড় সায়স্ত। মিষ্কি, ধরেছে চেপে ইস্ত্রী, 

দণ্তরমত পাটায় ফেঙগে আছ্ড়েছে তালে তালে ॥ 

এখন ইংরেজী পিরান, আর ধোয়া ধৃতির মাল, 
লিয়ে কোচা বেরোও বাছা, 
চাঁক-'চঙকণে সবাই ভেলে 

| গ্রন্থ ন। 

গাণিক)। গোকারাম1] কাপরুচোপর বুঝে 

লও, দবোবা যৌরি একটু যদ কছিস্, মুখখানি বেশ 
জবর, চাদপারা, আর আমার বারাইবার ঠিক কর! 

পোক্কা। এজ্ঞে যাই মহারাছ | 
গাঁণিক]। হছাতী পাইবে ছুতিখানা তেকোচ্ছা 

ক14স্- 
পোকা । পাত । 

গ।ণিক্য। আরে শোন, পাজ।ধ আনাটা গিল। 

পোকা। এজ মহারাজ | 
গাণিক)। আরে দারা কে। রেশধি বরন 

দিস, আর পায় তাবা। 

পোকা। এঞজ্জে উদ্জুর 

গাণিক)। আর কাঁলাপভুর কারা ওর!লা- 

খান দিস, কিবল মাষ্টার,|ক 'লছকলে? সাল 
৮ইলে অইন্য গব পোবাক, গরি-চ]াপ তে দেহ] 

যাইবে না। 
সকলে) ঠিক কইছেন উজ | 
ভট্ট । হা! পোষাক যদ ঢাক। পড়ে, দেখবে 

পল] নরবানরে। এ খনার ডু । 

গাণক্য। ওরে দৌর দিস্ক্যান? দানা রে, 
শোন, সেই নেউলমুখা ছরিগাছটা আতর মাথায়ে 
দিবি) চল হকলে, দুর্গ ছুর্থী! 

সকলে। দুর্গা দুর্গা ! 

ভট্টা। যাবার বেড] পঙ়্ে ঠাচি। 
ধনে ঘান্তে বোবা মাচ 

না না, খিশ্বৃত চয়েছিলেষ, * 

য!বার নেল্পা পড়ে হাঁচি। 
ত1৮বাসে তাইজা পাচা। 

গাণিক্া। কি কও চার, খোনা 
পাচী »ইজীর কথাও [শিখ গোছন। দ্যা ছ্ঠাছ, 
ছি বইজী আমা? বুন্য়াদি, দ্বাছ কত 
কালের ঘথোনায আমলের লোক। 

কাস! | চখুশ, টা টা হো] । 
সকলে জুা। দুর্গা 

| সঙ্গলের প্রস্থান। 

পম দু" 
মিউশি রি প][₹7-৭ &15-গশ্ুখ | 

কাবুলে মেওয়াওয়ালাগণ। 

(৩) 
ধাতু বেডানা বেভাত1 | 

নোকরকা মো শেফ আশীকা খান। ॥ 

কাবু কা ব'টে। খোলে ঠ.চ্চ। 

তা হাফ খাল চাজিনমে কেপ আলা ॥ 

(কিয়ো মেছেরযালি, ডাখা কেয়াসা খোবানি, 

তেহমাণি নেই সা এছ পমুশা। 
আদকোটি কটাতট, এ ট্র মসুকট, 

দা॥ন চাদ খার্জাম বড়া, 

সটা পিষ্টা আনু গায়া, আউর চালগু গিয়া, 

বোঁখাকেকা। আনুহখেকা শোছ বেগানা। 
বিস্ক। পারা, |বসু'অস্ ছোহাগা, 

ভিশন মিঙ্গালা চেভারা ভে যাগ বনা ॥ 
বল্ল লায়া বিশিকা লিক়ে, 

যোশায় "শন বাবু পিছিয়ে, 

বেত এও মেও মেও ওহে 

বাযায়স। [মঠ। বতানা। 
| গ্রহ্থান 



৯৪ | জসুত-গ্রন্থুবলা 

(ভিত্তি ও মেথরাণীর প্রবেশ) 

(গত) 
উভভয়ে। হুকুমদার কমিশনার । 

হরদম রহেগা সাফ) নয়া বাজার। 
ভিত্তি) পা সপ ঝাড় লাগা, 
মেঘ। ঝপাঝপ ঝপাঝপ পানি ছিটাও, 

ঘুমকে থুমকে মিঠা ইধার উধ[র। 
উভয়ে । এইশা এইসা হ1ঃ £1£ কেয়। মজাদার। 
তিস্তি। বড় বলিয়া হো দেপখে!শ মেখবাণী, 

ক্য: আপশোস্ নেছি ভু মেরা জানি, 
নিক বনে তে। মন্ত্রা উড়ায় দেদার। 

উভয়ে | 

আরে আরজে লাগাও ঝা দেখে জমাদার। 
মেখ। তু অপলা মোষক ছে, 

নেছি আসক চালাও, 
আানেগা গোধা ছোগা মে যেথর। 

ভিন্তি। আবি পেশ!মে পড়া হায় ওহ নোকার। 
তব হেহ্ছে দ্ধ পাগায়কে, 

মেথ। ঠমকে ঠম্কঃ মিঠা পানি ছিটায়ং ক 
ভিত্ত। ফরাক সড়ক ছোড়ে চল হাহা আধার । 

সুরত পিরিতমে দেছি থোড়ি গুনাগার | 
[ উভয়ে: প্রস্থান। 

যউনিসিস্যাপ-বাজার 

গাণিকা, কালাট।দ, ভ্র'চার্য), বাশীযোহন, 

কীপ্তিখাস ইত্যাদির প্রবেশ ও 
দোধান্দাদগণ উপাস্থত। 

ভষ্টা। হৃ!কৃ, থু থু রামচন্দ্র, রাঁমচন্দ্র। 
গাপক্য। গোবন্দ গোবধ্নি, মহাপ্রভু, এ 

কোথায় অ.পাম। মাষ্টার বাবু, এ আন্পা কোয়াতে? 
কালা । আকের রুধাল খুনুন, আরু ভয় লাই, 

মাংসের দিক ছাড়িয়ে এসেছেন, এখন দেবার ফগ, 
ফস, মাছ, তরকাগি। শৌশীন ছ্িশিগ-ষা! খুশী 
কিনুন । 

গাংণক্য। এক এক থও এ]াং বুলায়ে রাখছে, 
কিবৃছৎ1 ও কেমন পাঠা? 

কালা! ও সব পাছাড়ে পাঠ, পাছাড়ে পঠ।। 
বাশী। আর পাহাড়ে পঠা, ই্জারে কোন্ 

ঘাঙজার ৭ কয় যাষ্ুর ধাবু? 

কালা। বাশীযোহন বাবু, ভান লা, এ যে 
মিউাশালপ্যাপ বাজার 

বশ। মুংন্নপালের বাঞজজ!র? 

গাণিক্য। মুন্পপাল থাছে কনে; ক্ষার 

পুতি? 
কাগা। আজ্ঞে মিউনিসিপ্যাল ত।র বাপ-- 

ম] দেই। 
গাণক্য। ও ভাই কও, তোমার যুন্সিশাপ 

বাওয়] 'ড্ঘ ভাই বাঞ্জার বনাহছে না কোলাহুখান! 
ব্নাইছে। 

তট্টা। হুজুর, ওদিক ছেড়ে দিন, এপ্দকে 
দেখুনঃ ক চমত্কার ফপাদ) কিণ মর্তমান রজ্তা। 
কা1দ--আছা! 

দেখবে আর খবে কছা। 
দব্বি দিকে খনার বলা ॥ 

কও বট্টাচার্যা, খানা নস 
করুবার ভর এত দিষ্য দিলেন ক)ন্? 

তা । জ্বাজ্ে ভুভুর, রা ও ন্না মত, 
এরু দুই অর্থ আছে, িফুশ চাছেন যে, কল। 
খেয়ে ফেল্পে আর রি কন এ পরে না, 
আর ড!কের উক্ত-্ 

কলা খাইলে যত্ত বান্দয়। 

গজ) পালে বামনা । 

বশী । ডাক তো বই বলৃছে বট্রচার্ষ) ঠকুর 
আছন আমা তো কলা খাহইসে উিজুদ গাজা 
অউতে পাবেল? 

গাণত্য। অফ্ধ অর, সবাই কলা খাও, আইগ 

ট্টাচা্য, মটর বাবু, কাত্তিতাল খুবা। হামুমোছদ, 
কল কলা খাবে জ্বাহস্। 

বীত্ধা কা তো আমার খাইবার লাঙ, 
কোত্ভার পিও দিতে যাইয়া আষ স্থো কলা গোর! 

হরেক পাদপদ্ধে দিয়া আইছি। 
গ[শক)।| এ হাঁপার বীর্তিষাস খুগাঁযে কোল, 

বতায় জয়া আইলাম কন? হাদী [বিটা একট! 
ঝা! খাইয়া উপকার কঞ্চকাগ পাক না? কি»; 

পিও (দিয়াছিলা? 

কার্ত। আড্ডা, নাম তো স্মরণ আইচে লা 
পাকাকলা। 

গাঁণিকা। আইস হালার গুত, 
কাচাকলা থাওয়াইযু তোমায় ভালা । 

কালা । আজে, চলুন চলুন, যে লাঙছেব বিবি 

ঝক-.. 

৮ 
ও ১8 গা'ণকা। বধ? 

আমার সাথে, 



ক 

রাজ। বাছাধু ১৫ 

গোকানদারগণ। (শগীত)৬ 

হকসাহেবের সখের বাজার ক্যাপ অক জাক। 
আয় খঙ্গের চলে আয় দেদার ঝাঁকে ঝাক॥ 

ফুপকপি ওলকপি গাঙ্জর সালগ!ম, 
কমলা বাতাপি পাতি অকালের আম, 

কেয়াবাত কেয়াবাত ওছে] দেখলে লাগে তাক। 

সুপো গুপো কৃপো মিন্বে হেথ! চ'লে আয, 
তোর মোচের মতন মোচাচিংড় গড়াগ'ড় খায়, 
আয় আয় তোর চাউনি দেখে বুঝেছি বটে 

আমার পাটায় টাক । 
গোল অংজু বরব্টী, পাটনাস্ে কপাইশু টি, 
কাটা-ফেল ভেটকি, চ্যাটাল সরল পুঁটি, 

যালির পটল প্যার্জের কালি ভাল চীনের মুগো, 
দ[গা-কাট! রুই পরজারে-কই ভিযুলে। ডিমুলো, 
টাকা ফেল্ না ঝাকা কেন ন। 

থাচ্চ কেন ঘুরণপাক। 
ট্যাংর! নিসে খ্যাংরা-থেকো নইলে মুখে দেব খাক। 

গাণিক্য। ও মাষ্রবাবু। এ যে বাশবধাগানে 
ডোম আইলাম, দিশাহারা লাগে দেছি। 

কাল! । হুজুর, এ বাজারে শাহেব-বিবিরা থৈ 
পায় না, তা আপনি আমি! 

বাশী। মাষ্টরবাবু, এহানকার নকলা তো বরই 
দেছি, আধ পইলার ছয়টা মূলে! হাটেরে মিপে, 
নেই ছালার মূলো এছানে শ্বেত গ্রস্তরে চ'রে চীনার 
মুলা দারাইছে, আষ্ট আনা আরা বিকাঁইছে। 

কীন্তি। উজুর, সর্বনাশ অইছে] ও মাটন 
বাবু, ও বষ্টাচার্য, আমার মুণ্ড খাইছে ! | 

গাণিক্য। এই লও, হালা চিচাইছে! অইল 
ক? 

কীন্তি। আমার মাথা খাইছে, গাঠে অইতে 
জামার স্ুকিটি কাটি লইছে) গারোয়ানের লাখে 
কাছ্ছিয়। কোরে কাল একটা স্ুকি দত্তরি পাইছিলাম, 
কাটি লইল, কাটি লইল। 

গাণিক্য। কীর্তিবান খু€া, তুমি হালা অতি 
ব্যাকুব বাঙ্গাল, কলকোত্তায় আসে গাট কাটাইলে, 
গামাগোরে] শুদ্ধ! ব্যাকুব বানাইলে। 
_ কীর্তি। ওরে চৈকীদার, গাট কাটি লইছে, 
6কীদার- 

[ গোল করিতে করিতে সকলের গ্রস্থান। 
সত পা পাপা 

* স্ত্রীও পুরুষ দোকালীগণ স্ব শ্ব বিক্রয় রহ] 
গৃষিয়। এই গীতটি সমন্বয়ে অংশ করিয়া গাহেবে। 

৯০৩৫ 

সগ্ডম দুখ 
রাস্তা। 

(ফিশ সাহেব ও কালাটাদের গ্রষেশ ) 

ফিশ! 1৩11 ৮]| 890১ 00৮ ৫9 [ 
10০01. 11] 105 157 9011? 

কাপা। ওঃ চমত্কার | 01809 / 73189 ! 

আর সে ফিশ সাহেব ব'লে চেনা যায় না। 
ফিশ। 1০9 50 110 [37)0, 110616 15 2 

10051170010 00৮৩ 272 70818025 

0100075, ৪ 90:00 00010610181115 1৬৬ ০০1) 

01654 8110 91167 0811 11 85111980105, 

21506101655 11881160151, 01: ভা8 0৩51 5078 

01700996--৪8. (51101 58015 10016 11011116106 

010 01৩ 5০001 0 & 11181) 11101) & [0015011, 

কালা। ঠিক ঠিক সাহেব, লেফাপা হুরস্ত 
থাকলে মনেরও শ্বৃর্থি থাকে । 5০০ 1001 0811৩ 
91108) 100, 

ফিশ। 219 06201 16110, [111)6 (৮85 ভআ]) ৩1) 

1 0560 10 07959 00100 5109771, 8110 081 06 

এড/৩]1 10 01৩ 01810660025 006 00011206100 

01055 1 0861 0086] 0001 5:০1 

1010, 001 16 56010091177 210 1098 80 

[01017 01 001181) 1] 119% [0101-৩0 01) 10 £০০৫ 

৪0018. 011 39100--1)810101--7387100--%1781 1 

95 810 1081 20), 101110]71)11101ত 

01090817616 ৪11 1 17019010091) 0151, 020৩ 

[01710101055 0৩ 84081) ০01 888511) 00 ৮ 

10816] 11] (115 906665 01 081001165, &ভ11101161 

20100 10606581, & (001 81 ০0001181105, 8০] 

01 10180 51955 110 01151006, 1381), 1108 

৮0000810011, 1010 11061009210) ঢ18 
8810, 01) 1 1105 1085 10100511610 1010, 

1৩ 110010 216 11110৩ 015111160 09101391101, 
কালা । 1092 1৩ 90115 917, 0001 ৩ 

9017) 81] চ1]1 75 1176; এইবার তো হাতে 

টাকা পাচ্ছ, আবার গুছিয়ে উঠে যেষল ছিলে, 
তেমন হও না) অমন কাছুনে মন্থর ধরো লা। 

গনন। দেখার সময় মেজাজ ঠিক রেখ। 
ফিশ। ও সব ঠিক রহ্গো-০এ 02. 

[00 0011 0 2000201317515705155, ছা৪26 01] 

[5651 20100100521: 2100 1 11] 2110৭ 

011 100 ] 0960. 60 10910 ৪৮ ০০11৪ 10 03৫ 



১৬ 

[21810680012 1 70061 1)00৩ 100071119 9611005 
ভ)11] ০010৩ 00 01 10715, 110 £01108] 01 1301106 
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কালা । লা সাহেব, না সাহেব, 00171 1০91, 

এ সত্যি সত্যি তেমন অমীদার হ'লেকি গার তার 
কাজে হাত দিই, এ একটা! 1001, ভূষ্ঠ, সামান্ত 
একটু আমীদারী আছে--আধুনিক, জাতেও ছোট, 
কেউ চেনে না, শোঁনে না, জানে না) দেখেছে 
পচ অন বড় বড় জমীদারে গবর্ণমেণ্টেগ কাছে 
খেতাব পাচ্ছেন, কলকেতায় ফোঁতো! বাবুগগাী 
করতে এসেছিল, বেস্তা বেটাগা টাকা ভোগা দেবার 
জচ্/ প্লাজা রাজা” করে, তাই রাও হবার ভন্তে 
খুব ক্ষেপে গেছে ) বাতা অমনি হেই হলো, বন্দে 
চাই, বনে চাই। তেমনি সত্যি সত্যি ভাল 
জমীদার হ'লে আমি কি এ কাজে ছাত দিই, আমার 
তয় নাই লাছ্বে? 

ফিশ। ৬/০]], 19190118100) ] 10101 0919 

810111%1 01855 10 96580 201 111৮0) 

কালা; নালানহেব আর খেয়ে কাজ নেই, যা 
হয়েছে, বেশ আছে। 

ফিশ। 1.৩ 10৩ 5৩৮) 810) ] 10 118৩ 9100- 

(1161 &1955 01 1700) [05 1690 ১৪৪ 4110", 11) 

80010091) 380. +565+ 7 1016 [0 11680 19 110৩ 

1701৩ 56510511016 01 1116 ৬৮০১ 800 0176 100 016 

9217511)16 09115 81955 1595 11, 1201 ] 

৮111 1185৩ 810011161-, 

কালা । না না লাঞ্ছেব, চল শীত চল, দেরি 
হয়ে যাচ্ছে, এই বেলা গিয়ে ঠিক ঠাক হয়ে বস্বে, 
খুড়ো আমার এতক্ষণে বাসা থেকে বেরুলো। 

ফিশ। 1০, 1100561795৩ 81061761 81898, 
(17672 1081755 (1৩ 51017 01 &, 11801%5 £10£511019, 
£0 8100 10111181006 10101101061, 

কালা। নেছাত ছাড়বে না সাছেক। তবে 

এইখানে দাড়াও, আমি চট কোরে আসছি। 

[ প্রস্থান। 

ফিশ। [70051 10101086170 79210106001 

1170 পর 6091016 01 1)01861012) 01809 (1) 01015 
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( কাঁঞাটাদের প্রবেশ ) 

কাজা । ০৬ ১], 01111]: 870 00126 

2101)5, বদ দ্রেণী হয়ে গেল। 
ফশ। 4১1 ঠা 1 07909 006 01৩. 61555 
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রাজ। বাহাহুর 

(মাণিকাধনের প্রষেশ ) 

মাণিক্য। হছালার পুত, তোর গর্ধদারিণী 
আমার সোহদর্গিণী, আমি তোর জম্মদাতা, বালে! 

গর দেছে দতক দিলাম, আযান টাছার মাথায় 
বোসে বাপেরে দাও খেদায়ে? আমার চেহারা 
নোংরা, আমায় বাসায় ছাখলে হালার আযার 
অপমান অইবে, গর্বআাব! বাপেরে বাপ বলৃতি 
রম পাঁজ। বাদীর বিটা রাআা অইবার লগে 
কোল্ক্জায় অ.স্ছেন, ওরে রাজা অইয়ে কার 
মুণ্ড খরিদ করবা? কোম্পানীর গরে টা 
আমানত করপই রাজপদ পায়, রাজা তো আযছুন 
সরকে গরাগরিখায়। হও হালা রাজা, চাদার 
ধাতার তারায় তোমারে পিলুরি বানাইবে। 
ম]াজা অইছে, হালার পুতির ম্যাঞাঙ অইছে, 
কোল্কত্বার় বদ্দগ ব্যক্তির সাথে পোরুচয় অইছে, 
বাঃ ব্যক্তি ছালার যত কস্বি! ও কেডা আসে? 
ও কারা ওরা? আমাগোর পৃর্ববদেশীরা আ্্ীয়ালোক 
ন1 দেছি, গঙ্গাচ্ছানে আস্ছে? 

(কতকগুলি শ্রীলোক ও পুরুষের প্রবেশ ) 

(গীত) 

(ও মা) গোর্গা তোর রাঁজাপায়ে 

দে ঞোনশী স্কান। 

পাপের বরা খালাস কোরে 

দেছ গো মা পেরাণ ॥ 

একে হাতে হঙ্ক বাঞ্ছে, অইন্ত হাতে গোণ্টা, 
তপ করে ব্গীরথের হুকাইল কোন্টা, 

তবে মা তুই মর্তে আলি কর্তি নরে তেরাণ। 
বাজে ধুম্কিটিতাঁক্ ধাকিটিতাক্ 

ধাধেড়েনাক ধুর্না- 
কোরে দে কোরে দে মা গো পাপেতে ধির।-- 

আমচুরি জামচুরি কাঠালচুরি-_ 
আর বান্দর মাসে চাষের ক্ষ্যাতে 

করুছি চুি ধান। 
উ্লু উল উল্ু হকলেতে যাই, 
টুপ টুপা টুপ ডুব দিয়ে নাই, 

পাপের মাথা চাবায়ে খাই কোরে গো্াচ্ছান। 

১ম শ্রী। ওন্ুধারাম, কোতার বাসার ঠিকানাটা 
গোনে সধাও না, এ না কে এক জন মানুষ দারায়ে 
ডে? 

মুধা। কারে কি পুচ করি? এ সহয় কম্কতা, 
সম ছাইলে মান্ছঘ। ছাইলেদরায় দোরে নে বাবে। 

কলি ক্র ০ 
১৭ 

১ম স্ত্রী। বাল বানারেরে সাথে কোরে আন্লা 
মনসাঠ!ক্রাণ। 

মনসা। ঠাকুরকন্া, গোলা কর ক্যান? তুমি 
না হয় পুছ কর, হুধারাম বিটি মাঈয মুখচোরা। 

মাপিকা। কন্থে আস্.ছা কও তোমরা 
আপনারা, তত্ব করকার? 

১মন্ত্রী। আপনি তো দ]াশী মানুষ দেছি, 
কইতি পারেন, আমাগোর কোর্থা আহ্!নে বনে 
বাসা করছেন? 

মাংপক্য। কেডা তোনাগোর কোর্থা? 

১মন্ত্রী। কোর্ভা, অমীদার মশা, নাম কই 
ক]াম্ন? 

মাপিক্য। নাম কবানা তো চিন্মু ক্]াম্নে? 
একি তোমার বাঙগণ গ্ভাশ 1 কোঙকতাম় কেডা 
কাযে চিনে? 

মনগা। সুধারাম, নামটিনি কও) কও না 
যুগিঘাটার জমীদার। 

মাণিক্য। যুরিঘাটার গাপণিক্য। তোমর। তার 
কেব্ট? 

১যন্্ী। আমি তার বশী, আমরা লব 
গোঙ্গাচ্ছানে আস্ছি, এই মনসা! ঠাক্রাণ কঞন্জোও 
আসছেন। 

মাণিক্য। আ]া কল্পম কি, বল্পাম কি, ব্টার 
বোউরে মু ্বাথালাম, বিটার বোউরে যু স্যাখালাম 
গাঁণিক্য যে আমার পুতি, আমি যে ভার পুরাতন 
পিতে মাণিক্যদন মণ্ডজ। | 

মূনসা। ও ঠাঁকুরকন্তা, কল্পীম কি, কল্পাম কি 
ঠাকুর সাঞনে, পাঁছু ফিরতি কও, পাঁছু ফিবুতি 
কও। 

১মন্ী। আরে কও কর্জরো বৌ, আমি কই 
ক্যামনে, আমার তো গুরুয়া লোক । 

মাপিক্য| বধৃঠাক্রাণ কি গাণিকার বাসার 
যাইবেন? তা আমার পাছে পাছে আলেন। উনি 
আসছেন, বরই বল অইছে, গাণিকা হালার পুত 
এহেবারে জ।ছান্নমে যাতি বসছে, কোলকত্তার যত 
মাগীরে জুটাইছে, ভারা ইকলে উয়ারে রাজ। 
বাছান্ছর কয়, ও ক্ষ্যাপলো রা! অইব, রাজা 
অই্ৰ কোরে। 

মনসা । আআ! ও ঠ্যাকুরকগ্তা, ও ঠাকুর 
অইল কি! কোন্হাবাতির পুতি আমার ছাতিতে 
বাতের ছরা লবাউলো 1? এমন বাইবাতারির বাই- 
বাতারের আতেও পড়ঙ্গাম। সহরে আমার মুরাট! 
চাবায়ে খাইলে! । 



১৮ 

১মন্ত্রী। বাই রে, গাপিফ্য রে! কোন 
ভাহিনী সেরে যাদু কল্পে রে। (সকলের 

যোদন) 

মাপিক্য। আল, আল, আযহানে কাদ্লে কি 
অইবে, শীলন কর, শাসন কর। আমার সাথে 
আস, আস, আমি সন্দান পাইছি, বিটা আাছন সেই 

মাগীর গরে, আইছে, আজ বোরদিন, সাজগোজ 
কইরা তামাস। দেখবার অগ্ঠই বার অইবে। 

আল আস। 

| সকলের প্রন্থান। 

অফ্টম দৃষ্থা 

পাচী বাইর বাড়ীর সম্মুখ । 

দরওয়ীন, বরকন্দাঅগণ, বাশীমোহল। 
কীন্তিবাস ইত্যাদি । 

বামী। আরে অ ব্রর্জবাসি, সহ বাল কোরে 
খায় হও না, ও অমাদার সাব, ব্রকন্াজদের সব 

ঠিক কোরে লও, শ্রীযৃতের আসবার সময় অইছে। 

বীন্তিবাঁস খুরা, আজ অইল কি, এমন দিন আর 

অব] ন1| 
কীর্ধি। আমার গব্দার্ণীরে দৈছা। আমায় 

প্রসব করছিলেন । অনম আজ সোফল অইল, বীর্তি- 

বাসের বাইগ্যে ভীুত আজ রাজা অইবেন, বাশী- 
মেছন রে! (আলিঙ্গন) 

বাশী। কীরপ্তিবাস খুরারে! 
নেপথো ভা । অঙ্গের ঝারা দাও, জলের ঝায়! 

দাও, খুঁটি ছাড়, খুটি ছাড়। 
কীর্তি ও বাশী। অইছে, প্রীযুতের বার অইছে। 

(পূর্ণবুন্ত হস্তে পাঁচী বাইজী, ৬ট্টাচার্ঘয ও 
গাশিক্যধনের প্রবেশ ) 

সকলে। মাহারাজ বাহাদুরের জয় জয়কার। 
তট্টা। বাইঞী মাঁলী, বাইী মাসী। আপনি 

আগে সামনে ঘট ধরুন, হুজুরের বেরিয়েই যেন 
কুলে দুটি পড়ে। 

পূর্ণকুপ্তে পড়ে দৃষ্টি। 
রাজা হন ভার সাত গুঠী॥, 

হুজুর, ছু”বার ভ্ভান প1 বাড়ান, তিনবার বা পায়ে 

পেছুন, এই-গঠিক হচ্ছে। 

অযৃত গ্রন্থাবলী 

আগিয়ে দিয়ে দক্ষিণ প1। 
যমের বাড়ী চ'লেযা॥ 
নরকেও তায় নাইকো তয়। 
হ্েকে ডেকে খন কয় ॥ 

গণিক্য। বাইজী, আশীর্বাদ কর মন্লা যে 
বাঁলয় বালয় মঙ্গলের হাপি হাসে তোমার কাছে 

আসি। 
পাচি। আজ বাবু, আপনি আমায় ছেড়ে 

গেলে আমি কেমন কোরে থাকৃকে ? 
গাণিক্য। আরে ছি ছি বাইছ্দী, তুমি অতি 

ছাইলা মাহুষ, যাবার বেলা চক্ষির অল ফেলাইতে 
আছে? 

পাচী। আজ! বাবু, কত দেগী হবে? 
গাণিক্য। বিলম্ব কি, এই আইযু একবার 

উললসন হোটেল, কেমন বাতি দেছে দেখমুঃ নিকটেই 
চৈরঙী, সাববাড়ী যাইযু, সোনন্দো আন্মু. তোমাৰ 
অঞ্চলের দন গাশিক্য সত্য সত্যই রাঁতা অযে 
তোমারে আয়ে] তূমিষ্ট অল্নে গ্রণাম করুব1। 

পাচী। আজ বাবু] আমি উলসিশীর বাগ! 
দেখতে যাব, আমায় ছে নিয়ে যাবে না? 
অঁ)-_-আযা-আযা- (ক্রন্দন) 

গাপিকয। না মন্লা, তোমারে সাথে লয়ে সেখ 
কিধাতি আছে, আমার বে-আবরু হব না? তুমি 
আমার ছাইলা মানুষ, সেথা সব সাব মেমের হল্লা। 
গোর গারীর ভির, শ্াব রাজা অইতে যাইয়ে 
তোমায় হারাইমু। 

প্চী। আঁ] আ্যা, আমায় নিজে যাবে না? 
অযা। আমি বুঝি পুতু কিনৃবে। নাঁ। খেয়া কর্বো 
না 

ভটা। পুতৃল নিয়ে থেলা করে-_ 
গাপিকা। আরে চুপ দাও কট্রাচার্যা, তোমার 

খোন' রাখ) একে তো ছাইলামাছুষ আবদার লইছে, 
ফোতো কোরে বুঝ পারাইচ্চি, তৃমি আবার শান্ত 
নাচাইতে আরস্ত করুছে। 

বাশী। বট্রাচার্ধ্য এক কোলকত্তার বাঙ্গাল, 

ব্যাকুব। 

কীর্তি। গাধা, বান্দর। 

গণিক্য। কীন্তিবাস খুরা, ভূমি হালা র1 না করি 
রতি পার না? ব্রাহ্মণেরে বান্দর কইলে গবণ্াব ! 

পাচী। আজ বাবু, আমায় খেলনা কিনে 
দেবে না? তবে আমি কাদবে!। 

গাণিক্য। ভা মরা, কাদিস্ না, আমি আপন 
হাতে তোমার অন্ত বালো বালে! খেলনা! আনবে, 



চষী জাম্বো, বুষঝুমা আনবো, চিজ্রেকরা টানের 
ঠগারী আনবো, তুমি রশী বাধে বাঙগন্াক় টানি 
বারাইবে, হাঃ হাঃ হাঃ! বট্রাচার্ধয, বাশীমোহন, 

এরি 
মাজা বাহাদুর ১৯ 

মা, ঝাঁক মারবে আয় ফানে পাক দিয়ে 

গুরাইবে। 

| গ্রস্থান। 

গাণিক)। মনা ঠাক্রাণ!  গঙ্গাচ্ছানে বাইজী আমার পাগল মায়ে, কও কি কীর্তিবাস 
ঘুঃা, এমন ছাইলা মানুষ ভ্ভাথছে! 

কার্ডি। উজুর। আমি তো দেছি নাই। 
পাপনার গব্বের কন্ত] ভ্ন্দগী ঠাকরাণ অপিক্ষ!ও 
আাব্দারে ছাইলে। 

গাণিক্য। এই এতক্ষণে কীর্তিবাস খুর] একট! 
কথার মত কথা কইলা। হালা দেহ ভে, এমন 

? কথা কও, আমি সন্তোষ আছি, এইবার বাইজী 
আশীর্বাদ কর, আমি যাত্রা করি। 

পাচী। হঁভাছ" আমায় নে গেলা না, 
হ আমি একটা কাটের ঘোড়া কিনবো), একটা 
ঘন্ত| কিনবো, একটা মুখোস্ কিনে মুখে দিয়ে 
£াউম কোরে ছোমাকে ভয় দেখাব! 

তট্টা।। আহা, অমুতং বালতাষিতং--কি মধুর 
কচি খুকি নেকি নেকি কথাগুলি কয়। 

কানে শোনে ভাগি মানে অমনি রাজ হয়॥ 

পাচী। তা আয! আর্য, আমায় ভুঁয়ে রেখে 
গৃক্ক না, তবে ততক্ষণ তোমার এ গলার যুক্তার 
মালা দাও, আমি খেয়া কোরে ভূকে থাকৃষেো। 

গাপিক্য। ওরে, মুক্তোর মালার ছগ্যই এত 
আব্দার, তা মনন! বললিঃ এই লও, এই লাও। 

সকলে। বগঠীই তো দিবেন, বঠীঠ তো 
দবেন। 

ভট্ট | ই, দিন, দিন পরিয়ে দিন-__ 

গলায় দোলায় কণছার-- 
মেপথ্যে শ্রীলোকগণ। ঝারু মার, বার মায় 

জার মার। 

গাণক্য। কেডা আপে হল্লাফোরে? 

( মাপ্রিক)ধন, মনসাঠ!করুণ প্রভৃতির প্রবেশ) 

মাপণিক)। আস পুতির যৌ আস, এই গ্যা 
হাঁঙার নাতী, সেই বুরী মাগীর সাথে বণঠী বদল 
করছে। 

গাণিকা। কওকোর্ভা বাবা, আমি গুব যাত্র! 
করছি, এলি রাজা অইব, তুমি কি গোল 
বাধাইতে আলে? এর] সবকারা? 

মাণিকয। তোর শাসনকত্া মনস| ঠক্রাঁপ 
স্বয়ং গঙ্গাচ্ছানে আসছেন) ই আর জন্মদাতা পিতে 
নয় যে, খাতি না দিয়ে খ্যাদাইয়ে দিবি, বিয়ে করা 

আইছে, ছ!ন করি যাও, স্রকের উপর কি টলাঢলি 
করবার আস্ছো) আমি আছন বাতা জইখাবে 
যাল্স! করছি । 

মনবা। বাইবাতানীর বাই, 'কোনুষতাক্ 
আসে আমারে রাগী করছো, আমার মাথ! কচ 
মচায়ে চাঁায়ে খাইছো, দ্যাশে চঙ্গ, পোরারমু 
বান্দর, তোমায় না কাওয়াভোঙ্য় বোরই কাঠের 
আজরায় পোরাইমু, তোমায় দাহ কইএা আমার 
আতের হক্ক ঘুচাইমু। 

গাণিক্য। ভ্াছ মনসা ঠাকরাণ, আমার বাগ 
চরাঁইও না! আমার কান রাজার মত মাজা 
অইছে, আযাচছনি বরকন্নাজেরে কোয়ে তোমায় 
না ফাসী চাগাইতে পাি। 

মনসা । বিট।খাগীর বিটা, হরে আসে লিপুই 
অইছ1 মাগুরে ফাসী জাগইবা, কসবারে পুত 
কাবাস্স্তাছ তো কেড| কাঁগে ফস লাগায়। 

( গাণিকাধনের গলান্ক গামছা বর্ধন ) 

তউ। ভারা খাণ!র ভত্ত। লম্পট, 
ভট্ট'চার্য। মারে ৮ম্পট। 
থনার বচন আছে বচা। 
আপন পন হাচা চ৮1 ॥ 
[ ভটাচাধ্য, বশীমোভন, বীতিবাস ও 

পাচা বাইজীর প্রস্থ।ন। 
গাণিকয। ওরে পালাস ক্যান) ও বাশীমোছন, 

ও হাঙ্পার পুত কার্ডিবাস থু?া, ও বাইলী! 
আমার বিপদে ফেলে হকলে পলাই? 

মনস11-- (গত) 

পোঁরারমুষ়ে নারার অংগুন বুছিন-মাগুয় বাই। 
চল তো চল্ হালার পুত গাশে জয়ে যাই ॥ 
অলাবুয়ে রাখযু গারে, বিঘাই দিমুঝাক মারে, 
তোর কাচা মাথা কচমচায়ে চাবাযে না খাই। 

স্বাপোকগণ।-_ 
আদুর গায়ে দেদার ঝাঁরু দু দুর দুর দুর। 

আগুরির পুত বাদীর বিটা রাজা-বাছাদুর। 
মনসা 1-- 

মাগুরে ছারি মাগীর বাণী আইছ হালার পুতি, 
তোঁর বুকের ছাতি করমু গুর! 

যারে মায়ে লাখী, 



৪ অমৃতন্প্রশ্থাবগী 

কস্বী-গরে আইসে বান্দর, 
৭ হৃহবে গব'চন্দর, 

তোর অনবেতে হুন্দর মাও 

যাব! না তার ঠাই| 
দ্রীলোকগণ।-- 

ব্যালেন্লা নোচ্ছার পা যুগে আকার ছাই। 
আতুর গরে পবণ মুয়ে দ্যায়ণি কেনে দাই ॥ 

| সকলের প্রস্থান | 

(পটপরিবর্তন ) 
উজ্জ্গ দৃষা 

ফ্যা্পী পোষাকে সাছেব-ব্বিগণ। 
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৫ 

বিমাত। বা বিজয়-বসন্ত 

পু অস্বতলাল বন্থু প্রণীত 



নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 

| পুরুষগণ 
জয়সেন *** অয়পুরের রাজা । 

বিজয় 
| ঠা যাজকুমারঘবর়। 

বসন্ত 

দর্বদ্ধি ৮ যাজশ্াপক | 
দুম *** রামন্ত্রী। 

বলবস্তু বর্ম! রে শহ্াশিক্ষক | 

ভবদেব শশা রঃ শাজুশিক্ষক। 
বটুকচাদ ই দুবছর মোসাছ্েষ, 

শীতলরায় 
| ৮5 গয়পুরের অধীন ভানুকদার। 

দর্শনলাল 

বরঙ্গচারা ০৯ 

সারার রর থষি। 

কিষণশাঙপ : 
| **০ রাঞ্জবাটার অমাদার। 

বিষণলাল 

কঞুকী, সভাসদ্গণ প্রহরিগণ, কোতোয়াল, জল্লাদ, বন্দী, পারিষদগণ, 

ভগ্রঠৈ সত্ব, কাঠুরিয়াঘয়, মুনি ও মুনিবালকগণ। 

সত্রীগণ 
রর ময়ী রি ঘয়সেনের দ্বিতীয় পক্ষের রাণী। 

শান্তা রর বিজয়-বসস্তের পালনবত্রাঁ ধাজী। 

ছুলতা ৮৭ ছোটরাণীর গ্রির পাঁরচারিকা। 

যমুন ৪০৪ পঠ্চারিকা। 

যুনিপত্বী ও মুনিকন্তা। 

সস 
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কু সস 

হি রি 

টি তা ডি বি টি ১ তি হননি 

বিমাত| ব| বিজয়-বনস্ত 

ঞথম অহ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

অলিন্দ। 

হিষণলাল্ ও কিষণ+াল। 

ব্িষণ। না হয় জনথেটে খাঁর, ভক্ষা কোরে 
থাঁব, না খেয়েমারে যাব, জবু এ রাঙবাতীর চাক্ণ 

এবুতণা না বনে গিয়ে গাহতলায় থাকবে, এ রাঞো 

শল করুতবা না। 
ক্ষণ। হয়েছেকি? 

বিষণ। এ পাপরাজ্রেো মাছুতষ থাকে? যাঁর 
গায়ে মায়ের চামড়া আছে, শে এ রাঞ্চবাডীতে 
করা ঝগে? আমায় যেষ। লুক, আম কখনও 

ঘাকবেো লা, আর্ত চালে যাৰ, 
[কিষণ। ব্যাপা€উ। উয়েছে কি, খুজ বলে না, 

খাল আপ্লা-আপনি রেগে বকে মগ়ে। 
['ষল। লাথ- আমায় লাবিশযজবাতীর 

একী কগি বালে আমাদের বাইকে প৮ ধনে মানত 
১&1রে থাকে। রানার বাড়ী চাকরা করা £ক্কা 
[জ্জতর অন্টে। লেই ইজ্জত যদ গল তো! 
১।কণীতে দঃকার [এত বড় তে-বথায় কথায় 
পাউঠান- লাখি | 

কিষণ। কিলাখি, কে লে, “ক যারুলে? 
[বিধণ। আরকে, জ্ত তে আগ কার ষরে 

'খটে খেতে হয় না, যেগের ভাই অন্গদাস। 
কষণ। কি নু*ন শালা দুদ; হ্যা, তা সে 

শাঞে বটে, তা এত দেশ থাব৬ থাকা খামকা 

“সামার ওপর এত চোট হ'লো কেন? 
খিষণ। আর কেন, তার গুষ্টীর পিওি চু 

স্কাহনি বলে, নরকের আগোড় ঠেপাঠেলি কচ্ছে, 
আম তার সঙ্গে গিয়ে হ্মড়ি বেয়ে পাঁড়নি ব'লে, 
অয ছাপোবা নাছুষ, ছেঁছো-পুলে নিষ্কে ঘর 
1র, আমায় লে কি লা-গাকাপ্রণাদেদ গায়ে 

১মস্পতড 

নিন, 
ক 

আঁগুন ধরিয়ে দিতে--ঞএকবার আকেসট1 দেখ 
দেখি। 

কিষণ। লেকি! সেকি! গয়াপ্রপাদ 1সংঞএর 
গায়ে জাগুন। আতি ভদ্রশোক তান, কার 
সর্বনাশ করা কেন? 

বিষণ | আর কেল। দিন লাই, ছুপুর লাই, 
ছঃঘড়া তার কাছে 1গয়ে ভুছাজার দাও, পাঁচ 
চাঞার চাও, করত তিনি যোগান দেন বঙ্গ( 
উয়ারকিক টাকা জুটলো না বালে দে তার গ! 
জাকিয়ে; নরুক্ষেদ নরুকে কা ষেগ দিতি 
যানি, ভাই আয়াকে একেববে জুতাপ্ন্ধ 
লাখ) আর মায়া-দয়ায় কাত সহ, রাক্জার মুখ 

১1৩ ঢ্ে৫ হয়েছে, বাওবাড়ার পোষাক পরা এই 
পক, অয টলুষ। লাথি খেয়ে ধে থাকতে জয়, 
সে থাকুবে। 

কধপ( ভা কিঞ্ান শ্ষণলা্ রাঙ্জা »(জ- 
ভা জগতে (তা নিশেন,। এ দিকে 
শাজা বোশের ক্োরেযা হচ্ছে তাই কচ্ছে, এখন 
তো ছত্তে ৫11 
হন তন গেল-্সৰ 

14 ধণল্ল, জর্ধবসান। & 
(কষণ। চুপ উপ-ন্যাপ্তে আত্ে। 

বধু | কলের আছে আসে, চাক শর 
মায়া তে ভাগ করেছি, আমি কারুকে ভয় 

কোরেবলুছি নি যে ছোট রাণীর চর থাকে, 
শুক না কেন, তান নিজেহ শুন্বন না কেন, 
ভয়ে গুহু গুছু কোরে ক্রমে য দুর খাড়ধার় বেড়ে 

উঠছে, গাওপুতে রাক্ষসা ঢুকেছে, ডাকি এলে 
বার ক.ধে ঢেপেছে, াসংহামনের পর দে 
শিয়াল দৌঁড়চ্ছে, টার্দোয়াক় চামাঁচকে ঝুল্ছে, 

ছাতার উপর পেঁচ ভাকৃছে, খালি ছোটগানী আর 
তা? নরুকে ভাই ছুপ্ধ, দ্ধ লাফালাফি পড়ে ছ, 

গার সবার মুখ অর্ধকার। সবার চোখে লা, 

মঞ্্রী অছাশবের সুখের দিক আর চাওয়া 
বায়না! 

০৬ 

উৎস গেল ৪ 



৪ অমৃত-গ্রস্থাবলী 

কিষণ। কি ভান ভাঁই, এখন কাঁরও মুখের 
দিকে চেয়ে কাজ নাই, যে যার আপনার মুখের 
দিকে চাও) সিংহাসনের উপর দিয়ে শিয়াল 
ছুটছে ব্লৃছ_-আজ চারপেয়ে শিয়াল, কাঁল না 
হয় ছুপেয়ে শিয়াল দুর্ববন্ধি বস্বে। শাপাই যদি 
পিংহালসনে বসলো ত আমরা শালারাই বা ফাঁকি 
পড়ি কেন? জ্চ্চরিও নয়, নেমকন্কারামীও নয়, 
মহারাজ সথ কোরে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, 
দু'দিন দেখ না, কার বরাতে কি আছে, বলা যায় 

কি, কি জানি, তোমায় আমায় যদি শ্বেত হণ্তা 
শুড়ে কোরে লিংহালনে বলিয়ে দেয়। 

বিষণ। কিষণলাভ, তুমি থাম, ঠাট্রাতামাস! 
এ সময় ভাল জাগে না, ছারখার গেল, ও কে 

আসে। 

( শীতল রায়ের প্রবেশ ) 

শ্লীতল। আজ যা হয়, একটা নিষ্পত্তি কোরে 
তবে যাব। 

কিবণ। কে মহাশয় আপান? 
শীতল । চম্পারনের তানুকদার, নাম শীতল 

রাও, বাপসাক্ষাৎ্ কর্বো, বিশেষ গ্য়োজন। 
বিষণ। অপেক্ষা করুন, হন্বরী মহাশয় এখনি 

আসবেন, মারা এখন দরবারে নাই। 

হ্লীতল | আচ্ছা, এখন না হয় 'আপরাডে। 
অপরাহে নাহয় কাল কাল শা হয় পয়ু--যত 

দিন না রাজ-সাক্ষাৎ পাই, তত দিন এই দেউড়িতে 
পড়ে থাকবো, একট নিষ্পান্ত না কোরে জামি 
যাচ্ছ না। 

বিষণ। কি মহাশয়, কি হয়েছে? 
শীতল । ভুয়পুর বাজঙংসারে মা কখন হয় 

নাই, তাই হয়েছে, জার ফি হবে) অক্যাচার-__ 
অত্যাচার অত্যাচার, মুখ আধুানক লম্পট 
পাষগুদিগের অভ্যাচার। 

(শ্মন্ত্রের গ্রবেশ ) 

কৃমন্ত। একি, একি, শীতঙগ রায় মহাশয় যে, 
আগতে আজ্ঞা হয়, আঙাতে আভা হয়। 

শীতল। মী মন্াশয়। প্রণা্। মহারাজ 

কোথায়, আষায় ঝাঁঅ-সাক্ষাৎ করিস দিন। 
হম । আজ্ঞা, মহারাজের শরীর অন্থস্থ, 

'ভনি অশ্ুঃপুরে আছেন। 

শীতল । অন্রঃপুরে আছেন প্রঞ্জারক্ষণের 

ভব কার উপর (দিয়েছেন? গ্রকাপীড়নের তার 

তো শ্ালককুলকলঙ্ক ছুরাত্মা। ছুর্বদ্বির উপ 

পড়েছে, দেখতে পাচ্ছি। 

স্থির হন | কি ন্বমন্ত্র। মছাঁশয়, স্থির হল, 
হয়েছে শুনছি । (ভৃত্যদের প্রতি) তোমর' 

তভিতকে যাঁও। 
কিষণ। শুন, মাধুঙ্ধী আবার কি কারখান। 

ক'রে বসেছে। 

বিষণ। সর্বনাশ করুলে, সর্বনাশ করলে! 
| উভয়ের প্রস্থান 

শীতল | যহ্জী মগ্াঁশয়। মারা কবে দরবারে 

আসবেন? তীর সাক্ষাৎ আমার বিশে, 

গ্রায়োজশ।' 

স্ন্র। তা তো--তা তো ঠিক এখন বলুজে 
পাচ্ছিনি, শরীর অন্থস্থ, মহারাঞজজ এখন প্রায় 

অভ্তঃপুরে অর্থৎ তিনি এখন আর দরবারে বং 

বসেন দা! 

শীত | ভবে কি মহারাজ আঁজকালে পর্ব 

অন্তঃপরেই থাকেন, তবে আর এ সব অত্)67 

হবেশাকেনা? 

লতা । তা নন) তা নয়। অন্ই-- অস্ত, 

চিত্ত কার) ত' আপনি এখন আনুন, বিশ্রামা!” 

করৃবেদ। ক আবেদন, আমায় বলুপ দেখ 

আঁ কিছু বরুতত পারি কিনা। 
শীভল। বুঝেছি, আর বিশ্রীমও কর্থে ছখে 

নাআবেদনও শুণতে ছুবে না, কাকা ধ্যমাতে 

ডকুন, আমায় কল্দী করুন। 

লুম্্র। সে কি,সে কি, মহাশয় কি বলেন? 

শীঠল। ছু'দিন বাদে তো সেই পদা্িত 

পাঠিয়ে বেধে জানবেন, তা আর অপমান, 

কেন, আপশিই এসেছি। 

ৃমন্্র। মহাশয়, ওকি কথা বলেন, আপ? 
মহারাজ এক জন সন্মান্ত তালুকদার । 

শীতল। আর আন্মান্ত তালুকদার, রাজী; 

রাজস্ব না দিতে পালে তো আর তালুকদার, 

সম্মান নাই, আগামী চৈক্পুশিমায় রাজস্ব দা(খং 

করুবার দিন, একটি কপর্দকও আদায় নাহ, 

রাজশ্যালক ভুর্বন্ধর গ্রারোচনায় প্রজা শর 

বিদ্রোহী হয়েছে। 
নুমন্্। বটে বটে, তা আমি ছোটরাণীমা', 

কাছে সংবাদ--না না-মহারাজকে নিবেদ? 

কোরে, না হয় আমি নিজেই এর একটা খিল্িত 

করছি, ছূর্বন্ধি অল্প বয়সে কিছু অনস্থিরচিত্ত, তা 

আপনি চিন্তিত হবেন না, আদ বিশ্াম করুন), 
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বাঁজবাটাতে আতিথ্য গ্রহণ করুন, কাল প্রা 

প্রকার হ'তে একআন তহশীল্দার আর আঅনকতক 
পদাতিক আমি পাঠিয়ে দিব, লব ঠিক হয়ে যাবে। 
ক আছে ওখানে? 

( কিষপলালের প্রবেশ ) 

কিষণ। আজ্ঞা করুন। 
গুমস্্। তুম রাক্ম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে লাল 

বগীতে যাও, চৌবেজীকে বলো, ইনি এক জন 

এধান তালুকদার, আজ রাঞ্ছবাটীর অতাথি। 
মহাশয়, এর সঙ্গে গমন করুন। 

শীতল। আন্ছা মইাশয়, দেখুন যা ভাল ভয়, 
শণাম। 

[ কিষণ ও শীতল রায়ের প্রস্থান। 
নুমন্। হা অদৃষ্ট | হা অৃষ্ট | এই বুদ্ধ-বয়লে 

কত মিথ্যা কথাই বল্্তে হচ্ছে! নবীনা কাশিনীর 
*মনীয় কাত্িতে ও মোফিশী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে 
“চারা দিবানিশি অন্তঃপুরে বিলাসভবনে 
'নরাজমান,। প্রজাগণ রাজ-দর্শলের তা লতত 

শঃজায়িত। চিরদিন ভারা সভা-গমারোছে 
ধ্বনি করেছে, সাক্ষাতে সিংহাসনের পদতলে 
এপণাদের দুঃখের আবেদন প্রদান করেছে। 

»।জ্জ বিপরীত ব্যভারে তাত তারা অঙহট। 
ত০স্থ অনুস্থ বলে আর কত্ত দিশ তাদের আমি 

'দধ্যা প্রবোধ দিব? ভা পুরোছিত মহাশয়, তু'ম 
ক সর্বনাশ কর্ূলে। মহারাজের এ বয়সে 
ফাঁনমতেই দ্বিতায় দার-পরিগ্রাছের ইচ্ছা! ছিল না, 
“ক্ষিণালোভী বাক ব্রাহ্গণ কেন এ অনর্থ ঘটালে! 
মানার সংলারে গরলেক বাতী জেলে দিলে। 
শ1ছ1, রাজকুমারদ্বয়-_ ৃ 

(শান্তার প্রবেশ ) 

কি শান্তা, তুমি এখন এখানে যে! 
শাস্তা। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কোথায়, 

অস্থঃপুরে 1 উপায় বলুন, বিজয়-ব্সস্তকে তে! 
এমি আর কোনমতে স্থির রাঁথতে পারিনি, তাঠা 
বাড়ীতে আলবার অন্ঠে, মহারাজকে দেখবার 

তন্তে অধৈর্ধ্য হয়েছে। 
মৃমন্ত। শাস্ত। তুমি কিনা জান, এর উপায় 

আমি তোমায় কি বলবো, কুমারেরা তোমায় 

জনশীর ম্যায় দেখেন, তোমার কথার অবাধা তারা 
কখনও নন, দিন দিন যেরূপ ব্যাপার গুরুতর 
দেখছি, মহারাজের চিত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কুটিলঞালে 

আবন্ধ হচ্ছে, ভাতে আমার পরামর্শে কুমাগহজ়ের 
রাঁজবাটিতে প্রবেশ না কোনে শিক্ষা-ভবনে 
থাকাই মঙ্গল। 

শান্তা। সেকি মমী মহাশয়, তবেকি বাঁছারা 
আমায় একেবারে পর হয়ে গে? তাদের রাঙা, 
তাদের প্রী্) তাদের খর এক অন পরের মেয়ে 
এসে দখপ করলো! ছেলে হমে বাঁপঞ্ে দেখতে 

পাবে নাঃ বাপের কাছে থাকৃতে পাবে না, শত্রুর 

মুখে ছাই দে বিজয় আমার ক্রমে বড় হয়ে 

উঠলা। জ্ঞ!ন হচ্ছে, একটু একটু সব বুঝতে পাচ্ছে, 
সেকি মনে করে, বলুন দেখি? আর বসন আমার 
দুধের বাচ্ছা, ভার এখন কত আব্দার, মা নেই, 
বাপত্যাগ করলে । তার সেই আদয়ের আবদার 
এখন আর কার কাছে করুষে? 

মম! অগদখস্থারির ঠাজ--শাত্ব।,। জগদীখারের 

হাত, মঙ্গলময় মহাগাজের শুমতভি না দিলে কোন 

উপ।য়ই নাই! বন্ধবয়গে এই ইশায়লাললার 
পরিপাম। আমি কেবল বিপু বিপদেরই সমাবেশ 

দেখছি | 

( কিষণপালের প্রবেশ) 

কিস্ণ | মুনা অঙাশয়,। অ।পনাকে একবার 

কষ্ট কারে শীগুপ আস্তে চবে। 
লামা] কেন, ফোথায়,কি হয়েছে? 
কিষণ। ছুর্ব,দ্ধি মাশয়-- 
শান্ত) | ছে।ওগাণীর ভাই? 
স্ুময। উা। পাপের উপর পাপ) আবার 

সে, করেছে কি? 
কিষ্ণ। রাধাব্পাভরীর বাড়ী গিয়ে তিনি 

মধ] উত্পাঁত কচ্ছেন, ভাগাগী, পুঙ্থারী, টচলদার 

সকলকে না;তে খাচ্ছেন, ভাগারের চাধী কেড়ে 
শিল্বেছেন, বলছেন, অধ্িথিসেবা বন্ধ, যুষটি-তিক্ষা 
বন্ধ? বলেন, এ লব বাজে খরচ, এই কোরে রাজ্য 
ছারখার গেল, কাজালীর| মহা ভল্লা করছে, তিনি 
ছাদের উপর খেকে সকলকে পাথর ছুড়ে মারুছেন। 

বগা! অনেক [দন এ সংলারে আছি, 

পুরুযান্ুক্রমে এ গাঁজ্যের অন্ন গতিপালিত, মহা য়া 
জয়ডেনে? চিক মূলে আতি মহত, নইলে এত দিন 
তীর্ঘবাস কর্তেম -ভীর্থবাপ কর্ডেন। 

[কষণ। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা মজিবর? 
লুদ্া। চল দেখি যে গাধাবলসভঞী কি 

করেন! 
শান্তা । মন্ত্রী মহাশয়, আমি এখন করি কি? 



৬ অমুত-গ্রন্থাবল? 

হুষহ্। ভগবাম্কে ডাক শান্তা, ব্পিদ্ চুন 
মধুহৃণনকে ডাক। 

| মন্ত্রী ও কিষণপালের গ্রীস্বান। 

শান্তা। দয়'ময় হছরি, এখন আরম কি করি) 

বডংাণী মতাশ্য্য'য় কুমার ভ$টিক্ে আমার হাতে 

হাত সপ দিয়ে গেছন। আনা] বাচাখা আমার 

মুখর দিক্ছে গেমে থাকে, যংয়ের কোল পেলে 

না, কোথা থেকে সর্কাশীশী ড'কিশী এসে বাপের 

কোন থেকে বাছাদের বাঞ্চত করুমল। আমি 
কত আএ ভূ'পয়ে রাখবো, কি কোরে তুগাব £ 

(রাজার গ্রযেশ ) 

রাকা! কি চাই, কি চাট, কে আনে প্রাপ 
কি চায় সকস্ই তো আছ, অথচ যেন কি নাই 
কি লাউ 1 ফ্াজকাধ্য রাগ্ডকার্ধ্য কোরে মন্ত্রী সততই 

বিজ করেন, কেন, এত কাল ভো আয শ্য়ং 

সমস্ত কাত দেখলেম, এখন কোন গ্রঞ্ারে কি মন্ত্র 

কার্ধ। চালাতে পারেন না? না হয়, আমি কিছু 

[৭75 আকাম কল্লেম। আবাম- আরাম! খ্রিয়তমার 

লুকোমল হৃদ্যই আমার আরামের স্থান সেই 

মোহনীর মাধুণী দিবানিশি দেখছি, তবু কেল 
পিপালা মেটে না? যে আরাম চাই, সে আগাম 

কেন পাই না? কি, বয়েস হয়েছে বলে এতই 

কি বুদ্ধ হয়েছি যে, প্রাণে জামার প্রিঙ্কতমার প্রণয় 
উপত্োগের ক্ষমতা নাই? 

শান্তা। ও কে ও, মহারাজ না, তাই তো, 

মহারাজ! 

রাজা | কি আন্ঞ! গ্রাণেশ্বরি ! 

শান্তা | মভারাত, আমি শান্তা । 

রাা। আঁ, গ্রিয়তমে, না নাকে ও, আআ, 
শান্ত'_শান্ত', তুমি এখানে--শান্তা। তুমি এখানে? 

শন । কেন হারা, আমা9ও কি এ 

পুরীতে স্বাস্তত মানা আছে? 
রাঞা। লা না, তা নয়, ভবে তুমি কুমারদের 

ছেড়ে এছ, তাই-তাই বল্ ছ। 

শাশ্তা। মঅভ্থারাজ, দাসপার আপরাধ নেবেন 

না, কুষারদের কথা কি আপনার এখনও স্মরণ 

আছে? 
রাঞ্রা। লে কিস্পে কি,.স্মরণ থাকবে না 

কেন? ভারা বেশ ভাল আছে ভো, লেখাপড়া 

[শখছে তো, মাসিক বৃতি বা ধার্য কোরে দিয়েছি, 
1০য়ামত পাচ্ছে তো? 

শাতা। আজ্ঞা হ্যা, রাজসংলায়ে অংর পচ 

ডনের! যেংন থেতে পরুতে পায়, কুষারেরাও 

তেমনি খেতে প্রত পাচ্ছে বটে, বিস্তু রাজ; 

ছেলে হয়ে তার] রাঞ্ধখাটীতে আস্তে পা 

না, বাপ থাকতে তারা বাপকে দেখতে পা 

না, মতৃহ'ন বিপ্রয়-বসন আমার বাপেরও প. 

ছয়ে রয়ছে। 
পাঞ্চা। নালা, পর কেন শান্তা, তবে খি 

ভান, এখানে /দখ শুনে কে; ছোটবাণী ছেলে, 

মাটব, আর আমার এভ বুদ্ধকাল-না না তা শা, 

তবে কি না, অন্কে পশিশ্র্ করেছি, এখন একটু 
আরাম চাই-ুআরাম চাই) তা তুমি এখন যা, 

আমাম বাবার ছভ্তুপুরে যেতে হবে, এত 

বোধ হয়, ছোট রাণীএ ম্নানাদি ছয়ে গেছে। 

শাস্তা। মহায়াজ ! কুমারদের শুভাত 

দুটো কথা শোন্ঠার কি আপনার সময় নাই? 

ঝা । আছে বই কি-আঅ'ছে বই কি, ২ 

তে সব শুন্য লম, ক জান শান্তা, আম না কাছে 

খাকলে ছোটাণীণ ভাল কোরে ছাওয়। দাওয়। 

হয় না, এখানে তার মা নাই, বাপ নাট, 

আমি লাদেৎলে কে দেখবে বল, তুমি তো 

বোঝ শাস্তা। 

( একান্তে ছুর্লতার প্রবেশ) 

দুর্দতচ1! | কোথায় গেঙ্গ রাঞ্জা, বুড়োমত। 

নড়েচড়ে আবার হটু হটু কোরে বাইরে আট 
কেন? ও মা, ও না, কার সঙ্গে কখা কচে” 

শাসা! আখাগী না, কি ফুন্ুর ফুন্ুর কথা হচ্চে 

রওতো, একটু আড়াল থেকে শুনি। 
( অন্তরালে অবস্থান) 

রাত1। তা শান্তা, তৃমি চড়িয়ে কেন আ.। 

বাও, কি ভান, এতক্ষণে তার আন'দি হয়েছে। 

ড/্টপ না খেলে আথার হয় তো অম্থথ বরু.? 

অটিয'ই। 
শান্ত | যাবেন ম্চারাজ, কিন্ত এক চিন 

বড়মাণর বড় আদরের দাসী ছিলুম। আপনিও ছে 

কর্তেন; আপনার ছেলেদের কোলে কোর 
মানুষ করেছি, এখন তারা শাস্তাদিদি বই আর 

ভানে না, সেই জোরে জিজ্ঞাসা করি যে, ছোট 

এত ভাবিত হচ্ছেন, এক তিল না দে'খে আকুল 

হচ্ছেন, আর আপনার নিতের ছেেদের। বংশের 



বিমীতা। বা বিজয় বসন্ত ণ 

চুলা দেক, বডমার শ্যেচিহ্তদের দেখধায় জন্তে 
নেকি একটুম'ত্র ইচ্া হর না? আছা। ভার 

রূপ দেখলে চোখ ভূল যায়, কথা শুনল কানে 

নুধা ঢটেলেদেয়, কোলে নিলে বুক ভুঁড়জে যায়, 
মছাবাক্ত, কোন্ প্রাণে সেই ননীর পুতুল ছেলেদের 
তুঙ্গ আছেন? 

রাজ্ঞা | তাই তোতা তো, কি কৰি কত 

দিন দেখবো দেখবো মান করবি কিন্তু আনণর পাই 
না, আমার প্রণের ভিহ্র কি হয়েছে, শা 

আমি বুঝাত পারনি; তা আন্ত তুম যাও, এর 

পর অ'ব এক দিন এস, যা হয় বিকে্চশা করৃদৃবা। 

আত আমার মন শ্ষির নাষ্ট, অনেকঙ্খণ দেখনি 

-আনকক্ষণ দেখিনি--ওক্ো গ্রাণেশ্বরিতিকি 
মাধুবী। 

শত্যা। না মন্তারাতি, যখন স্থাপনার লাপ্কাৎ 

পোষেছচি_ কখনও গাব না, আম্মি এখপহী বিজ্ঞয় 

বসম্তুক এনে আপনার কেলে দিই. এক দিন 

বিওয় যে স্িংতাপমে বসব, তাকে সেই লিংছাসন 

দেখান বস* আমার দুথের বাছা, বাপের কোনে 

ধাবার আহ্য সে চোখের আ্ঙ্প ফলে কাদছে থাকে, 

একবার কোলে শিষ্ষে তাকে কার করুন! 

দ্ুর্তা। আঁ মব্ মাগী, বড় বাড়াবাড দেখছে 

পাই যে, আদর করাচ্ছি এই | 
শাস্তা। আজ্ঞা করুন মহারাজ, আমি বাছাদের 

আনি। 

রার্া। না না শত, না লা, আন লাস 

এখানে না, কি ভন-কি জান, এখানে ও সব 

গোলযোগে কাঁড নাই । হ্দয়েশ্ববী_ আমার এই 

ছোটরাণী নিজে অতি ভাল ঙ্গোক, তীর প্রাণ প্রেমে, 
এই মেছে ভরা, তবে কি-্পাচ জান প্ঠাচ রকম 
আছে, 'ছলেপুলের হাঙ্গাম কার্জ কি-কাত্ কি? 

ছর্লতা। বুডে! যডা, পাঁচ জন বুঝ দুর্পচা। 

অ! মর_ আমি তোর শয়ে কবে অগুন দিথেছি? 

রাঞ্া | বুঝলে শান্তা, বুঝল? 
শান্তা | সব বুঝেন, মভারাজ্জ, সব বুঝা, 

আর আমি এখানে তাদের আন্ধার কথ ব্ল-বা 
না) কিন্ছ দাসীর একটি কথা রাখুন, এই আপনার 
পায়ে জুটিয়ে পড়হি, একটি ভিক্ষা দিনঃ একবার 
আপনি নিজে শিক্ষাবাীতে গিয়ে বাছাদের 
দেখ! দিয়ে আনন ) বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি 

হয়েছে, সে মনের দুঃখ চেপে রাৎতে শিখেছে) 

কিন্ত বসনের কান্না যে আমি কোনমতে থামাতে 

পারি নি) সে'বাবা বাব? কোরে কেদে আকুল 

হব) আমি আপনার পায়ে ধারে কাদছি, একবার 
চঙ্গুন, একবার তাদের কোল নিয়ে দুটো মিষ্টিকথা 

বলে ভুলিয়ে আমন। 

ঝাআা। একবার--একবাদ যাওয়া, শিক্ষাবাড] 
শ্পঞ্রাধান চকে আত দুদ হাওয়া আসা? 

লেখানে দ্বুটা কথাও কহতে হবে, কত দেরি 

হবে 1? উঠ, বিগুগ খিলম্ব হবে, ততঙক্ণ গ্রেয়লা 
আমার একলা থাঁঞ্বে। আছা। বাশিকা-- 
বালিকা অভি কোমপা!। না শান্ত আমি যেতে 

পারুবো লাঃ তুমি যেমন কোবে হয়, তাদের 

ভূপিয়ে বলো! আমার শরীর অস্ুস্থ। 

শাস্তা। এ কথা গুনূলে অহারাজ,। তারা 

গার খাকুল ভবে, মানা মান্যব শা, জোর 

কোরে ছুট আপনাকে দেখতে আমুবে। 

রাঞা। তবে কি হতে শান্তা, উপায় বল। 
& বয়সে আমার শপেব-যুত্ব কবার প্রিরতম। 

বট আর কেউ নে) আম কেমন কোরে ভারে 

জাচচপা কি? 

শান্তা আপনিকি সেই মহারাজ আয়সেন? 
কু&$কিশীর কি কুক! গ্রভু, আগ ছু 

বহসর যে হিজয়-বানের মুখ দেখেন নি, 
তারা না আপনার নয়ন্রে মণি? ছু" বসর 
আজ সেই মণি ছুটি নয়নের অন্তরালে, কি 
কোরে আপনি প্রাণ ধরে আছেন; কি 

কোরে দেখতে যাব না খল্ছন? দুবৎসর পরে 

এক দিন এক দণ্ডের আছেঃ আপনার সন্তানদের 

দেখতে গেলে কি কাকে শুবছেলা করা হয়? 

আঅল্চ্) ভার অভিমান, আশ্চর্থ। তার বিষবাণ, 

গর আশ্চর্য্য আপনার ভয়। আম্চ্ব;য আপনার 

প্রাণ। 

রাঞ্ঞা। শান্তা, তৎলনা করো না, কি আনি, 

কেন গকলেই আমায় ভতপনা করে, সাম্নে না 
করুক, আডাপে করে? গ্রামি সব বৃঝতে পারি। 

কেন, ক্বামি করেছ কিঃ ভক্তি কি? এত কাল 

পারশ্রম কজেম। এত্ট্ু আরাম করুকো শা? এক 

ভ্রন যাঁদ প্রাণ দিয়ে আমাফ ভালবাসে, আনি 

একটু কাছে থাকে যদি সে স্থখা হয়, তা থেকে 
তাৰ হার একটু শ্বধধেো শা? আম পুরুষমানুষ, 

এই বয়লে ছেলে মানুষ করা কি আমার কাজ? 

শী্া| মভারাভ্র, ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে 

ভৎপ্রনা কনপবার কে ক্ড়মা+র শেষ লময় মনে 
কোরে আপনার ছেলেদের মুখ চেয়ে মনের দুঃখে 

কি ব'লে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন) দসাকে 



৮ অস্ত গ্রস্থ)ঠবলা 

ভিক্ষা! দ্রিন, একবার চলুন, তাঁদের দেখ। দে আলবেন, 
বিজয় মুখখানি চুণ কোরে থাকে, বসন চোখের 
জলে বুক ভাসিয়ে 'বাবা বাবা? বলে কাদে, আমার 
বুক ফেটে যায, আমি জা দেখতে পারিনি। 

রাজা । আচ্ছ! শাস্তা-যাব, যাব, কিন্তু আজ 
না, আর এক দিন হ্বযে'গ বুঝে, মধ্যাহ-সময়ে 

প্রিয়তম] নিদ্রো গেলে, তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে গোপনে 
যাব, যাব আর আস্বে। 

(ছুর্ণভার প্রবেশ) 

দুর্লতা। মহারাজ না কি কোথায় যাবেন? 
তা মরুক গে, যেথায় হ'ক যান, যাবার আগে 
রাণীমা'র সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাবেন, তার 

কি একটা কথ! আছে, আপনাকে বল্খেন। 
রাতা। আয! আর্য! দুর্লভা কোথেকে? 
দুর্লতা। এই আপনাকে থুওছি, বাণী কথন্ 

মান কোরে উঠেছেন, যুখে জলরত্তি দিতে পাননি, 
মাথার পিত্ত পায়ে পড়েছে, ভা আপনার তো 

আর দেখা পাবার যো নেই। আবার গুনতে 
পাচ্ছি, পুগী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন। 

রাঞা। আ্যা, আরা না না কোথায় যাব, 

আমি কোথায় যাব? 

ভুর্গতা। কোথায় কোন্ চুকোথায় যাবেন 
তা আমর] কি কোরে আন্বো তবে যদি তাই 
যান, বাপ-মা ভাপিয়ে দেছে, গরীবের মেয়ের 
একট! য] হয় বন্দোবস্ত কোরে যাবেন। 

রাজ।। ছি ছিুর্লভা, এমন অলক্ষণের কথা 
মুখে এনো না, আমি কোথায় যাব? প্রাণেশ্বরীকে 
তিলয়ান্ে ত্যাগ কোরে কি আমার কোথাও বাবার 
শ্তি আছে? 

দুরলতা। তিলমাঝ্র না থাকে, তালমারে তো 
আছে, তা এখন একবার ভাল মানুষের মেয়ে 
পিভি পড়ে মারা যেতে বসেছে, দেখবার অবস্গর 

হবে কি? নাত বড়াইবুড়ী মৌটুস্কী দাড়িয়ে 
আছেন, ওর সঙ্গ নেবেন? যা ভাল বোঝেন, 
করুন, আমি চন্নুম, দেখি গে, তাল মানুষের মেয়ে 
এতক্ষণ আছে কি নেই। 

[ ছুললতার গ্রর্থান। 
রাজা | আটা সে কি! প্রিয়তমা জামার 

অন্ুস্থ। প্রাণেশ্বরি, নয়নের মণি, হৃদয়ের আলো, 

তৃমি পীড়িত! আমার মাথ! ঘুরছে, আমি আর 
দাড়াতে পার্চ্ছনে। আমি আর নেই--নেই। 

(গমনোদ্যোগ ) 

শান্তা । মহারাজ, বিদ্রয়-বসন-- 
রাজ1। না শাস্তা, আমার কেউ নেই, কারেও 

চাঁইনি। গ্রেয়স! প্রের়সি! 

| প্রস্থান। 

শান্তা। কি সর্বনাশ! মহারাঞ্ড একেবারেই 
পাগল! ছা রে মেয়েমানুব! হারে তোর দপ- 

যৌবন, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। বাছা বিওয়, 
বাছা বসন, ষমকে দিয়ে মাকে ছারিয়েছিস, 
সাপিশীকে দিয়ে বাঁপকেও হারালি, আরও কত 
দুর ছবে কে জানে। 

প্রস্থান। 

ছিতীয় গর্ভাঙ্ক 

দর্জষুময়ীর কক্ষ । 

ছুর্জীয়ময়ী। 

দুর্জয়। তা যেষ| বলুক, ও গ্রণক-টপয় প্রেম- 

ট্রেম আমি বুঝিনি, মনের মিল, গ্রাণের তালবাসা, 
ওগুলো বাদে কথামাজ। প্রাণ দিয়ে গ্রাণ বিনিময়, 

পে আঁবাঁর কি, তাতে আবার সুখ কি, কে 

জানে | বৃদ্ধ স্বামী নাহঃলেকি এ জোরটুকু খাটে। 

এতটা! আদর ঘটে, এমন গরব চলে, যা বল্ছি, 
তাই শুন্ছে, যা মনে বর্ছ, তাই হচ্ছে, রাতদিন 
চোখে চোখে রেখেছি, দ1 পায়ে পায়ে ফিরছে) 
দ্বার তে! আমার ঘর, শিংহাসন তো আমার 

পালক্ক ) নুমূন্্র নামে মন্ত্রী, শাগনের তার, আদায়ের 
ভার, ফলে লব দাদার ওপর, এ মুখের বঙগল 

মনের মিল নিয়ে কি আমি ধুয়ে খেতুম। এক ছ্ুঃখ 
-একটি আমার ছেলে হ'ল না, হবার আর 
আশাও নেই। বৃদ্ধ রাজা কত দিন? তাই 
এক একবার ভাবি, পরে কি হবে, দুটো সতীন- 
কাটা আছে, পর কোরে রেখেছি, তবু আছে, 

শান্্রমভে সিছাসন বিজয়ের । হক, ছ'ক, আমি 
যেকৌশল কোরে রেখেছি, রূপের ফার্দে বুড়োকে 
যেন্ূপ আটকে ফেলেছি, অতি অল্প দিন, অতি 

অল্প দিন-_-রাপ্া নিজেই আমার হাততোলায় 
থাকবে, দাদাকে উপলক্ষ রেখে সব নিজের হাতে 

নেব, কে সিংহাসন দাবি করে দেখি! কি লো ছুলি, 

অমন ফু.ক্কাযুখী ষে? 



বিমা বা 

(তুর্লভার গ্রবেশ ) 

দুর্লতা। ফুদ্ধোমুখীই হই আর উন্কমুখই 
হই, সে তোমারি অন্টে-তোমারি ভাবনায়- 
তোমারি তালর চেষ্টায়, নইলে আমার আর কে 
আছে? 

ভুর্জয়। কেন, কেন? কি হয়েছে? নাজ 
কোথায়? 

দুর্লতা। জাররাজা কোথায়, রাজা চষ্লো। 

দুর্জখয়। চললো কি লো,লে কি? সর্বনাশ। 
এর মধ্যে কিহ'ল? 

ছুর্ণতা। ওগো, মর্ছে না গো মব্ছে না, 
যমের বাড়ী যাবার কথা বলিনি, তা মিন্ষেকে 
আতুড়ঘরে আকন্ম-ডাঁল মুড়ি দিয়েছিল, এমন 

হেজেলদাগ! যে, তোমায় লিখে পড়ে দে 

মরবে। 
দুর্য়। ও কি কথা ছুলি | 
দুলতা। সত্যি কথা বলি। ছুলির পেটে 

একথানা মুখে একখানা লাই ) কেন, কিসের ভাগ্টে, 

কত সোনারটাদ সোনারচাদ রাঁআপুভ,র তো ছিপ, 

লবাইকে ঠেলে বুড়োর গঙ্গায় মালা দেওয়াই বা 

কেন? যদি রাজি এরাই বা পাবে, 

শ্বব্বেণ্ববাই বা না হবে, আপনার পাচ জনের ভালই 
না কর্তে পারধে- 

দুর্জয়। যাক্, সে কথা এখন থাক, এখপ 

রাজার কথা কি বল্ছিলি, শীগগিরি বঙ্গু। 
ছুণগা। জার কি বলবো, রাজা চল্লো সেজে 

গুজে ছেলে আন্তে চল্লে' | বাপ, বাপ! সান কি 
বালাই, মাগী মরেছে, চুলোয় গেছে, তবু ছুট! 

কটা গেখে গেছে, আবার কীটার ওপর কাটা 

মন্ত্ী নচ্ছারণী শান্তি) তোমার ঘরে উাক মেয়ে 

দেখি খিন্ষে নেই, আবার বার-মছলে গিয়ে দোঁথি 

না শান্তি আবার সঙ্গে কি ফুমসুর ফুহ্ুর ছচ্ছে। 

ও থেকে শুনলাম যে, রাজা নিছে সেজেগুজে 

শিক্ষেবাঁড়ী যাবেন, ছেলে কোলে ক'রে আনবেন, 

বড়টিকে সিংহাসনে বলাবেন, ছোটটিকেও কোথাকার 
রাঞ্িপ।ট দেবেন, আর তোমার ভাগে) মাথা 

মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বনবাপ, নয় হেঁটে ক'টা 
ওপরে কাটা দিয়ে অন্দরেতে গোর। মানা করি, 

একশোবার মানা করি যে, মিনষেকে ছেড়ো না, 
চোখের আড়াল করো ন!। 

দুর্জয়। তুই কি বলিস ছুপি ! চোখে চোঁথেই 
তা রেখেছি, নাইতে খেতে কি নড়বো! না? 

রঙ 

৫ ৯ 

দুর্নতা। এই তো নাওয়া-খাঁওয় বেরিয়ে 
গেল, সে দ্র ছোড়া! এসে বাড়ী দখল কোরে বস্লে 
তুমি আর কিসের মধ্যে খাকৃবে? হাজার ছ'ক 
ছেলে, আড়ালে আড়ালে জাছে, এক রকম আছে, 

গাতধিন চোখে চোখে থাকলে আর কি রক্ষে 
থাকবে, মায়া হবেই হবে, তখন কি তোঁমার পানে 
রাজ আর ফিরে চাবে? ৃ 

দুত্জয়। টুপ কর্ ছু, তুই, কি আমায় 
চিনিলনে, ছেলেবেলা থেকে তেন দেখে বাঁপ-মা 
নাম রেখেছিল দুর্জয়ময়ী, আমি ছুজ্জগময়ী নামেও, 
এজ কর্তকোেও মলে করেছিলেম কিছু 
রা ॥ খাচ্ছে দাচ্ছে, একপাশে পাড়ে আছে, 

নন ঠপ্তায়ক হব না, তা আমায় তাল 

রে দিলে ₹ক1 গচ শতর তাল থাকতে 
দিলে কৈ? এত বাং1বাড়ি « পুতে এনে লিংছাপনে 
বসান একবার আমায় বল নেই, ভ্কুম নেওয়। 

সেই 1 দেখবো দেখবো দেখবো! এত দিন 
শিভমুর্তি ধরিশি, আজ থেকে ধরুবো; দেখ 
ছুনভা, ছু'জয়ময়ী কি কাল কছে। 

০৬11 ম] আমারও মা আমার) সোনার 

লদুণী মাটি আমার, দেখ দেখি, এই তো চাই, এই 
তো চাই, নাঁও গইনা-গাটীগুলো। ছড়িয়ে ফেপেে 
দাও, চুলগেছ! এলিয়ে দাও, একখানা খড়মড়ে 

কাপড় নিজে মুখটো খাশিক রগড়াও। গগড়ে, ভূয়ে 

অ.ছড় খেয়ে পাড় থাক, আমি মিন্ষেকে তোমার 
নাম কোরে ভয় দেখিয়ে এগেছি, এখান আস্ছে 

ছুট ) বিন্দেব্শনাকে বেটে রন্তু এনে ধেখাষে, 
তবে কথা কবে। 

ঘুর | চা না ছু ঠ1, মানের 

ছাঁলিমুখে কাঞ্জ হাসিল করুবো, কাজা 

আমার কোলে ছেে তুপে দেবে। 
দুর্দা। ও শব্দনাশ! এই বুঝি তুমি ছুর্য়- 

ময়ী, এন্ঠ বুঝি তোমার কাণ্ড করা! এত মা ব্লুম, 
বাছা বুম, পোনা ব্রুষ। জঙ্ষা বুম, সেকি ছেলে 
হেল সঞঙ্গাণ-কাটাকে কোলে নেবার জগ্টে? 

একেবারে অধুপাতে গেছ? বুড়ো মিন্ষে মস্ত 
করেছে, শেকড় খাইয়েছে। 

দুক্জঞ। তোর মাথ! পাইয়েছে, তুই চুপ কোরে 
থাক্, কথা কস্নে, আগে দেখ আমি কি করি, 
ভার পর বলিস! তুই একবার শীগগির যা, দেখ 
দাদ। তকে'খ!, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা 

করতে বলিস যা যা, শীগগির যাঃ এখনি রাজা 
আপবে। 

বিজয় বসন্ত 

পাল নর, 

নিছে এসে 



১৩ . অম্বতশ-গ্রস্থাবলী 

ছুরলতা। দেখ মা! বুদ্ধতে য' ভাল হয় কর, 

কিন্তু কাটা তোল, কাটা তোল; লইলে আর রক্ষে 
নেই। [ প্রস্ান। 

সুর্জয়। টে কা, আত্রও ছুর্ভায়ময়ীকে 
চেনোনি, তার মধুর হালি যে প্রেমের নয়, যমের 
ফাসী, তা বোঝনি। এ সিংহাসন কার 1-- আমার, 
আমি যাকে বসাবো॥ সেই বস্বে। তুমি কে? 
আমার ক্রীতদাল বই তো] নয়। 

(রাজার শশব্যপ্তে গ্রাবেশ ) 

রারা। প্পিয়ে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, তুমি 
কোথায়? কেমন আছ? কি হয়েছে? এই যে 
আমার নয়ননন্দ,। আমি কোথাও যাইনি, এই ষে 
এইখানেই ছিশ্পেম, তুমি সান ক্রৃতে গেলে, তাই 
বেড়াতে বেড়াতে বেশী দুর নয়, এইখানেই এই-- 

দুঙ্জয়। তা বেশ, ভা মহারাঞ্জ, তার অন্তে এত 

ব্স্ত হচ্ছেন কেল? আমি এমন কি পুণ্য করেছি 

যে, আপনি রারেদিন আমার কাছে থাকবেন? 
রাজা । তোমার পুশ্যক্? তুমি স্বর্ণের দেবী, 

ইঞ্জের শচী, খ্খির জগ্ী, মহাদেবের পাব্বতী, 
তোমার আবার পাপ-্পুণ) কি? শাপত্রষ্টে আমায় 
উদ্জীর কর্তে মণ্ড্যে এসেছ, আমি কত পুপ] করোছি, 

আমার পিতৃপিতামহ কত পুণ্য করেছিলেন, তাই 

ও চগণে স্থান পেয়েছি, আছা, কি রূপ কি বূপ | 
দুর্জয় | মহারাজ, [স্ব ইন, বন্থন, বন্থুন| 

ঝাআ। প্রাণেগ প্রাণ! তোমার শগীর অন্থুস্থঃ 

আমি (সর হব? রাঞ্জ ত্ত্তগণকে আমি স্বয়ং 
ডাকতে যাই। 

ছুক্জয়| না না মন্থারাক্। কিছু করুতে হবে 
না, বানের পর একটু [শ*ঃগীড়া হয়েছিল, আপনাকে 
দেখেই সব সেরে গেছে। 

রাআা। আঃ, বালে, প্রাণে আমার প্রাণ 

এল, পৃথিবী এশক্সণ অন্ধকার দেখছিলেম, কিন্ত 
আমার আবনসর্বন্থ। এখনও তোমার মুখক্মল মালন 
দেখাঁছ কেন? 

ছুক্জয়।! মহারাজ! 
রাভা। না না, মহারাজ না, বড় দুর, বড় পর, 

আমায় প্রাণতাথ বল, জ্রীবিতেশ্বর বল, পাযে ধাগ। 
অমনি একটি : ধু আদরের কথা বঙ্গ, আমি শুনতে 
গুন্তে স্বর্গে যাই। 

ছুষ্জয়। প্রাণব্লসভ, হৃদয়েশ্বর,। আজ শেষ 

রাজিতে একটা বিচিঞ্ স্বপ্ন দেখে প্রাঁণটা বড় উদাস 

হয়েছে। 

. রাজা। স্বপ্ন কি? ছুঃ্বপ্ী? আমি এখনি 
পেধজ্ঞ ডাকবো, যাগযশ্ু করবো, প্রয়োজন হুয়। 

রাজস্থয় অশ্বমেধ করুবো, তোমার ছুঃশ্ব-গ্রর ফল 
খণ্ডন ছবে। 

ছুক্ষ্য়। মছার!জ! 

রাজা | ন। না-- 

ছুক্জয়। গ্রাণনাথ, ছুঃহ্বগ কি সুম্বগু, তা বপ্তে 
পরান, কিন্ত অতি [বাচত্র শ্বপ্! যেন শিল্পরে 

ঈাড়য়ে একটি পরম ন্ুন্দরী স্্রীপো ক 
রা911 পরমা শ্ুন্দপী শ্লোক! অমন 

অভাক্ষণে কথা আমার সামনে খলো না, ভোমার 

অপেক্ষা আবার সুনগীকে? 
ছুক্জয়। মহারাজ! প্রিতম! বিস্তর আছে, 

বিস্তণ ছিল, আপনি ভালবাসেন বলে দাসকে 
দেখে ভোলেন। 

রাজ1। প্প্রয়তম* প্তাগবাসেন” পতোপেন।শ 
আচা,ঞ শুনছি] মলেম-- মম, আর দোর নাহ! 

ভুজয়। তায পর লেছ আপলোক্টি আম 
কাত-ত্ব.র দিদি বলে ডাকৃ-লন॥ আ'ম যেমন 
চমৃক উঠে আিজ্ঞাসা ক৫পেম, “আপনি কে?” 
স্ব স্রলোকটি বষ্টা+ “আমি বিঞয়স্বলণ্ডের মাঃ 
আগে এই রাজোর ঝাণী ছিলেম। এখন আমার 
স্থানে তুমি হয়েছ, আমার ম্বমী তেমাগ হয়েছে। 

তধে জামার ছেলেদের কেন পর কোরে রেখেছে? 

তাদে'ও কেন ছোমার কোরে ঝাঁণ 117 আম 

যেন 'পুম। লা নও তারা কে আখাগ পর নস্ব। 
ত'তে শুনি বল্লপন, তবে কেন তারা অত্র 

থাকে ? [বিগয়-ব»স্ত জ্োোমার। তোমাকে দিলেম, 

তোমার কাছে এনে রাখ। বল রাখবে?” আম 

যেন স্বপ্পে প্রতিশ্রুত হলেম। হা, রাখবো ।” ভার 
পরে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। 

রাজ] কি আন্চর্ঘয! পিক়তমে, প্রিয়তমে, 
তোমার শ্বপও কি মধু! 

দুক্জন়। মচাাত্র,় ভীবিতনাথ! সেই স্বপ্প 
দেখে অবধি বিজ্ক্স-ধলনকে কোলে নেবার অন্তে 
আমান প্রাণ আকুল হয়েছে, বডদাদর সেই কাতর- 
ঘুখ কেবল মনে পড়ছে! শপ্র বাহারের আমার 

কাছে এনে দিন, কোলে নিয়ে আমি প্রাণ শীঞ্ল 

করি, আর আম তাদের কাছ-ছাড়া করবে না। 
বড়'দদি স্প্রে দেখা দিয়ে আমায় প্রতিশ্রত করিয়ে 
নিয়েছেন, বাছাদেন আনিয়েদন। 

রাজা । নির্জনে গড়েছে (বিধি, নির্জনে গড়েছে 
বি), বল গ্রি্তনেও ও আমার প্রাণেক প্রাণ, বল 



বিমাতা বা! বিজয় বসন্ত 

তুমি কে? আমায় ছলন। করতে এসেছ, যেমন 
ঈিপের মাধুরী, তেমনি প্রাংণর সরলতা ! আহা! 
গেঙেয-গেলেম, শখের পাগরে ডুব মলেম! 

হুঞ্জয়। বলুন মহারাজ, আমার কথ! রাখবেন? 
গাক্া। কথা! তোষার শনুমতি বল, পালন 

করণে, ত আবার দিজ্ঞাসা করছে? তুমি জাথায় 
কি ডুপীতে বেধে, তা কি গ্জান না? জামার 
প্রাণ আর অ.মাতে নেই, সর্বস্ব আমার সব 
তোমায় দিয়েছি, তুমি আমার মাথার মুকুট, গলার 
কার, হাদয়ের শোগণিত, আমি তোমার, সিংহালন 
তোমার, রাজ্য তোমার, আমি এখনি বিজ্ঞয়-বসনকে 
আনাচ্ছি) তারা দেখুক যে, কি মা তাদের এনে 
দিয়েভি। গুধণ চল পরিয়ে, বেজ অধিক চয়েছে, 
তোমার তোজ.নর অময় অতাত হ'ল প্রার। 

| ডভ্তয়ের প্রস্বান। 

জয় ও ব্যাও 1 (সত) 

₹ওয়ার তালে দুলে ছুলে 

শ1৮ রে ফোনা ফুস। 

গাওয়ার তালে টুলে ঢুলে গাও রে অলিকুল। 
পঃতা? ছায়ায় বিকেলবেলা 

অল ফুপ তেলেখেলা, 

(বড়) ভালবাস তা তে আস 
তাই তো হাপি তাই )_- 

ও ফুপ অল মোগাও খেলি , 
শুধরে দেবে ভুগ। + 

(ভবদেব শম্মার গ্রবেশ) 

ভব। (সরোষে) কেবল গান, কেবল খেলা) 

জার পুল্র আছ, রাজ গুত্রগ হায় আছার বনৃবে। 

মাজপুজের গায় বেশতৃমা করব, কিন্তু খিষ্ঞাশিক্ষার 
বমক্স দীন-দুঃবীর পুল্রের স্তায় হওয়া চাহ, অস্থিভ্গ 
কারে পরিশ্রম করা চাঁচ, তবে মা সরস্বতীর 
কপাসঞ্চার হয়। বাপু, বুঝলে ? 

বি্জয়। গুরুদেব, আমরা 
একটুকুও অবহ্লো-_ 

ভব। আরে, খেলা আর অবছ্লা এক শ্রেণীর 
পদ্দার্থ। আছার-প্দ্র। বিসঙ্জন কোরেও সরন্বতীর 

তে! লেখাপড়ায় 

৮৫৮৮ হ 

শারাধনা্-সেযা-শরশীধা কতে হয় তবে যদি 
ব্দ্ঞানদীর কিনার! দেখতে পাওয়া যায়। 

বপস্ত। ই! গুরুদেব” 

ভব চোপ, স্থির ভব! তবদেষ শর্দ| 
তোদের গুরুদেব গুরুদেব শুনে নিশ্যকর্্ম বিস্মৃত 
হবার পারে নন। রাঞ্জবাটাতে লেখাপড়া আদৌ? 
হবে না বলে মছারাজ এট স্বতঙ্ত উদ্ানবাটীতে 
তোদেশ বেখেছেন, তবুও গান শ্ার আন, ফেবন্প 

খেল' আগ হেল।, যাও, বই আন। 
বিজয়। ছিতোপদেশ ? 
ভব। না, তোমাদের 

চাণকাশ্লোক। 

কাণকসুরে। বলন্তেহ 

| |খজাস্বস্তের প্রস্থান | 

( বলবত শর্বার প্রবেশ) 

জঙ্গ/ এই যেঠাকুর অহাশয়, প্রণাম । 
৮৫৩ 

বল! গাঙপুজেরা কোধায়? 

ভব। তুমি [ক ক্ষাদের ছুই পুস্তক পাঠ 
কেও দেবে ন? 

বল। আজ্ঞে, ও কি বল্ছন? 
তব। বলৃছি ভাপ। শন্দ্রশিক্ষায অময় এ 

নয়, শশার সময়। তে।ম।র তুপ্য মল্প প্রায় 
দ্বিধায় নাই, কিন্তু তুমি শ্ুণ মুপাই বোঝো, 
শাস্ত্রের মুল্য বোঝে। শী। কফেংল কোস্তাকুত্তি, 
ধ্তাধস্ত কলে কি হবে, শাগশক্ষা অগ্রে চাই, 
গান তো-- | 

"স্বদেশে পুজ্যতে রাজা [বস্থান্ সর্ব পৃজ্যতে |” 
কল। আ, আম তো রাজা ণই ঠাকুর । 
ভব। তুমি তোঁ রাজ নও বটে, কিন্ত 

রাজার ছেলেদের যে শশর্ধবযে পুঙ্গ]তের” পঞ্থ বন্ধ 
কচ্ছো মল্লধী। 

বগল. আমি না হয় বন্ধ কচ্ছি, আপনি তে! 
খুল্ছেন। বাজার ছেলের কলম বল্লম দুই ধরা 

শেখা চাই, পুত্তভক পাঠ, মণ্তক কাট, দুই-ই চই। 
ব্রহ্মণের শত নয়, কেবল শাস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র শস্ত 
দুই দরকার, বিশেষ শন্-- 

ভব। আরেরাখবাপু তোমার শঙ্ব। ছেলে" 

দুটোকে এই কাচা বয়সেই কাঠগোক়ার কোরে 
তুলেছ, আদে তার! পুথি ছুঁতে চাক্স না, খালি 
গাময় মাটী মেখে দড়ী-ংছড়া বাড়ের মত হুটপাট 
কোরে বেড়ায়। বল তো মহারাছ্কে কি বলৃবো? 

ভব । 
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বল। তার অন্ত চিন্তা কি? রাজপুজ্রের! 
এখন শি, অত মানসিক পরিশ্রমটা সঙ্গত নয়, 
শারীরিক পরিশ্রমটা বেশী হওয়া উচিত । এতে 
মহারাজ রাগ করুবেন না| 

ভব। তুমি কেবল নিঘ্ধের কোলে ঝোল 
টান্ছো, মল্প কি লা! আমার বাধা অন্মঞলটার 
বাধ ভা কন? তুমিকুত্তী শিখিয়ে অস্থি মোট! 
করবে, আমার যে আর উঠে বস্তি ছবে না? 

হল। এত অল্প বয়সে অত মগণ্ধ নাড়াচাড়া, 

পার ছেলে আজন্ম খেঁ।ড়া, একই কথা । 
ভব। আরে রাখ তোমার গন্ধর্বব-বিদ্যার সাজ | 

ভান, আমার পিতা আমার অন্নগ্রাশনের সময় 
হাঁতে খড়ি দিয়েছিলেন, তাই ক্ৰার্জ আমি “ছংল, 
মধ্যে বকো যথ1”_৩ বিষু, তাই আমি পনক্ষত্রভূষণং 
চক্্রঃ।” আর তুমি 'দুরতঃ শোতে মুর্খ ল্গশ]ট- 
পটা বৃত্ত ;1” 

বল। তা উপাধ্টায় মহাশয় বা ভাগ বোঝেন 

বলুন। আমার ঢাপতলোয়ার, সড়কি লাঠি, তীর- 
ধন্নক চিরজাবা হয়ে থাক। 

ভব। ইহছলোকেও থাক্, পরলোকেও থাক্ । 
তলোম়্ারের ধার চেটে চেটে জীবন রক্ষা কর। 
এখন তুমি দাঁলরুটি খাও গে, রাজপুত্রেগা। পড়া 
করুক, সকালবেলা পন করুবধার পুর্বে একদফ। 

রামরাবণের যুদ্ধ হয়ে গেলে, আর এখন তার 
পুনরাবৃত্ত কেন? ছ্রেলে-ছুটোকে অত কড়া করে 
না, পড়া হবে না। যাও, এখন তলোয়ার খাপে 

চেপে গ্রস্থান কর।॥ কল্য উধাকালে ভগোঙ্জার" 
ঢ।লে খেলে যেও। 

বল। (ম্বগত) এ ব্রাঙ্গণ দেখাছ নেহা রুক্ষ, 
একবার তলোয়ারের গুণট দেখাই। 

[ তরবারিক্রীড়। ) 
ভব। (সভয়ে) শারে, আরে, কর কি, কর 

কি। শন্ত্রখাতে ব্রহ্গছত্যা করবে? 
বঙগ। আপনিও না হয় শাস্ত্রাধাতে ক্ষল্িয়- 

ছতাযা ককুল। 

ভব। (অতিভয়ে) বাপ! গ্যঃ পলায়তি 

সজীবতি।” 
| | বেগে গ্রস্থ'ন। 

বল। (গহান্তে) ও ঠাকুর, ভয় নেই, আনুন, 
আন্বন ! 

ভব। (নেপথ্যে) আগে খাপে তলোয়ার 

গৌোজেো। | 
বল। আচ্ছা, আনুন । 

(ভবদেবের পুনঃ প্রবেশ) 

কেমন ঠাকুর? 
তব। শত্্র শান্তা দুই-ই শিক্ষযিতব্য। আচ্ছা, 

আমাকেও কিঞ্চিত তলোয়ার-থেলা শেখাবে ? কিন্তু 

অত বড় ক্ষ তলবার সঞ্চালন করা আমার পঙ্গে 

আচ্ছা, একখানা বাথারি পাঁথারি টেচে আর্ত 
কলে হয় না? 

( পুস্তক হানতে বিজয় ও খসভ্ের পুনঃ প্রবেশ ) 

চাণক্যশ্লোক এনেছি, গুরুদেব। 
আড় আর চ'পক) শন্মার প্লায়ে পঞ্চ, 

বর্যাণিপ্তে কাজ নাই, ব্লবস্ত বন্দর পখেলয়েৎ 
শঙ খর্ব, ণি* হ'ক। 

বশস্ত। 

ভিব। 

বসস্ত। না গুরুদেব আমি চাশকাশ্রোধ 
পড়বো । 

বল। তাই পড়, কাল সকালে আমি আসবো! 
| প্রস্থান। 

ভলঙ | দাঁও। পুগ্তক দাও 

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি দশবর্ষাপি তাড়য়েখ। 
প্রাপ্জে তু যোড়শে বর্ষে পুজং যিজ্জবদাচবেৎ ৮ 

রি 

(শান্তার প্রবেশ) 

বঙস্ত। দর্দ, দিদি! বাবা ৫ক1? বাবাকি 
এসেছেন, ন। আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন? 
গুরুদেব! আজ আমাদের চুটা দিন, আত আমরা 
রাজবাড়ীতে বাবাকে দেখতে যাঁধ, কত পিন ছলো? 

বাবাকে দেখিনি, বাবার কোলে য'ইন, কা'ল 
আমরা খুব ভাল কোরে পরী করবে, আদতে 

খেলবো না । 

ভব। শান্তা, মহ্যারাঙ কৈ কুমারদের রাঞ্জ- 
বাটাতে ভয়ে যেতে অনুমতি করেছেন? 

শত) | আপনাকে পরে খলকবো। 

আমার কাছেই থাক) 
তব। ভাল, আমি এখন বাসায় চল্পমত দেখো 

যেন রাজবাড়ী গিয়ে আমোদ-আহলাদে মত হরে 

অধ)য়নে অবহেঙ্গা করে! ন!! 

এব এখন 

| প্রস্থান । 
বিজয় । )] দিদি, সত্য সত্যই কি তবে বাবা 

আমাদের এত দিন পরে শিক্ে যেতে লোক 

পাঠিয়েছেন? 
বসম্ত। ও দিলি, চুপ কোরে রইলে কেন? 

কথ! কচ্ছে! না কেন? বল লা, আমরা কখন্ যাব? 

কিসে কোরে যাব? তাঞ্জাম আস্ছে, না হাতী 
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বিমাত। বা বিজয় বসন্ত 

আসছে 1 দাদা তাঞামে বায় যাবে, আমি হাতীতে 
বাধ। রা 

শান্তা । যাবে বই কি দাদা, যাবে বইকি, 
তোমরা রাজপুত,ব, অমনি অমনি কি যাওয়া যায়? 
কত ছাতী আসৃ:ব, ঘোড়া আস্বে, পাকা আসবে, 
পাকঞ্জন আসবে, বাজনা বাঞ্চকে। 

বসম্ত। বেশ, বেশ, বড় মজা হুবে। 
কখন আস্ত দিদি? 

শাস্তা। আগ নয়, ভাল দিন দেখে ভবে 
পুগীতে যেতে হয়, বাপকে দেখতে হয়। 

বসস্ত। আজ তো বেশ দিন, দেখ না, কেমন 
মিটি মিষ্টি রোদ উঠেছে, কেমন 'অট্টি বাতাঁল বচ্ছে, 
মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আতর বেশ দিল, আমরা আজই 
নাই । 

শাসম্তা। আত ভাল দিন নয়, পাজি দেখে 
ব্জ্ শুভদিন ঠিক কোরে দেবে, লে তুমি বুঝতে 
পারুবে না, তোমার দাপধাকে বরং জিজ্ছেগা কর। 

বসন্ত । হ্যা! দাদা, বাবার কাছে কবে যেতে 

(য়, সে বুঝি পাঞ্জিতে জেখা থাকে ? 
বিভয়। হ্যা ভাই, অনেক দিনের পরে 

খাপনার বাডীতে যেতে হ'লে, আজুক্ষনকে দেখছে 
£'লে। শুভদিন দেখে যেতে হয়! ই] দিদি সিই 
'« এত দিনের পর বাবার আমাদের যনে পড়েছে? 

শান্ত | মনে পড়বে ন; কেন বাপ ঝি 

এ সব 

ছেপেদের ভুলতে পারে? তবে কিতাব ক 
ডান, বুদ্ধ হয়েছেন তোমাদের পড়াশোনা 

বসম্ত। এক দিন না পড়লে বুঝি অমনি মুর্খ 
₹য়েযাব? যাও, আমি বাবাকে না দেখত পেলে 

পড়বো না, খেল্বোও না, কুন্তিও করুবো না, কিছুই 
বো না। 

( কর্বচারা, রাজভূত্যগণ ও যমুনার প্রবেশ ) 

রা-কর্্। কাদ্কুমারদ্বয়ের জয় হ'ক। 
সকলে । রাজকুমারদয়ের অয় হক। 

শাত্ত।। একি এ! কি হয়েছে। কি হয়েছে। 
তামরা কেন? 

রং-কর্ম শান্তা, শঙ্কিত ছয় না, বড় শুভ 

মংবাদ, মহারাজ অতি আগ্রছের লহিত কুমারদের 
'নয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দেছেন, 
যানাদি প্রস্থত, কুমারদের এখনি যাঞআ্জা করৃতে 
চবে। 

শত্ত।। মেকি! সেকি! আমি যে এই 
মহ্থায়াদ্ধের কাছ থেকে আস্ছি, আমি কুমারদের 

৫০ 
১৬) 

নিয়ে যাবার জঙ্ট কত মিনতি করুলেম, তিনি তো 
তাতে আপাতই করুলন, এর মধ্যে কি ছলো, 
একবারে যন বদলে গেল? 

রা-কম্ব। শুনূলেম। সে বড় শডুত ঘটনা, 
যষুনাকে জিজ্ঞাসা! কর. সব শুনি পাবে। 

যমুনা । বড় আমশ্যার কথ] শান্তা ম।লি, 
বড় আশ্চ'যার কথা! রাজবাড়ীময় গোর পড়েছে, 
ঝাধাক্্রতভীর আলাদা পুঞ্জো গেল, ছোটরাধীমার 
স্বপন হয়েছে 

পাত] শপ? 

যমুনা। খড় আশ্চাথ] বিচিকিতী শ্বপন মালি, 
বড় আস্চয্য খিচিকিতী শ্বপন। যখন পৃথিবাশুদ্ধ 
লোক নিশুতি হয়েছে, কাত্ির ঝা ঝা, উপদেবতা 

সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কে যেন ঝড় ঝাণীমার 
রূপ ধযে, মাথায় মুকুত। ছাতে খাড়া, গলার 

মুক্ত মালা, একেবারে এসে এসে ছোট রানীমার 

গলা চেপে ধরৃলে। তিনি তো গে! গে কতে 
সাগ্চলেন, ভার পর সেই উপদেধ্তা যেন ছোটরাণী- 
মাকে হল্পেন যে, তুই যদ সকালেই না খিঞ্জয় ও 
খলনকে বাড়ীতে এনে, কাছে রেখে আপনার 
ছেলের মতন যত্ব-আয়ত্তি না করিস, তা হ'লে 
তেরাত্তিরেগ মধে)ই তোর যুখ ঘে রক তুলে মেরে 
খেলবে! মভীরাজ সক্চালে উঠে শদরমহলের 

দিকে এগছিলেন, গথন শোনাতে পারেন নি, 
জন্দরে যেতেছ একেবারে পাসে জড়িয়ে ধারে 
ছাপুষ নেতরে কালা, বর্ন, "আমার বিজ্ঞয়- 
ব্লকে এনে দাও, নষ্টলে জামি মরে যাখ।” 
ছোট বাণামার চোখে আল, কার কি মারা 
থাকতে পারেন এই একেবারে কড়া হুকুম 
বেরুলো, সোর গোশ পড়ে গেল, লব ঠাকুর" 
বাড়ীতে আলাদা পুঞ্জো বরাদ লো, শোক নম্বর 
শিয়ে আমরাও সব চুটে এলুম। তোমরা লব এখনি 
চল) কুমারদের না কোলে কোরে ছোটরাণীম! 
দাঁতে কুটা কাটবেন লা | 

বলস্তা। এই ত বাব] আজই নিতে পাঠিয়েছেন, 
দিদি বলে, ভাল দিন নয়, ভাল দিন নয়, দিদি 
তগী ছষ্ট, থালি একলা আমাদের ভালবাসৃবে, 
আদর করবে, আর কাকেও তংলবাস্তে দেবে না, 
আদর বর্ৃতেও দেবে না, বাবাকেও না, ছোট- 
মাকেও লা। 

বিজয়। আছ, মা ফ্ুমাদের কত ভাল- 
বাস্্তেন,। স্বর্গে বসেও ভালবাসেন) সেখান 
থেকে এসে ছোটমাকে আমাদের ভালবালার অন্ত 



১৪ অসৃ,গ্রানথখুবলা 

স্বপ্ন দিয়ে গেছেন, এইবার থেকে ছোট মাও 
আমাদের ভালবালবেন, স্বর্গের মা ভালবাঁস্বেন, 
শীস্ত। দিদি ভালবাসে); বসন ভাই, আমরা কত 
ভালবাস! পাবেো। 

বসস্ত। আর তোমায় আমি ভালবাসি, তৃমি 
আমায় ভাগবাস। 

বিদ্যয়। হ্যা ভাই, আমরা ছুটি তাই অ:পনা 
আপনি ভালবালি। 

শত্তা। রাধাংল্পভভী কি এত দিনের পর মুখ 
তুলে চাইলেন, সতীপক্মী-বকড় মা, তোমার পুণে) 
কিনাছ'তে পারে? 

যযুনা। মাসি, আর দেরি কোর না, কট 
কোরে এস, রাজার ব্যাটাদের দেখবে ব'লে শড়কে 

সব ভিড় জমে গেছে। 
রা-বঙ্ু। হা শাঝ।, কুমারদের পিয়ে তুমি 

চল, মহারাজ বড় ব্যস্ত হয়েছেন। 

বিজয় ও বসন্ত । (গীত) 

প্রাণে স্বখের লহর খেলে। 

বাবা বুকে নেবে কাছে গেলে। 
নুতন মা করৃবে আদর, 

ও ভাট কত যতন কোরে, 
ভুঞ্নে দুজনার গলা ধরে যাব কোলে? 

ভালব1স। শুথেয় সরে আমরা গা দেব ঢেলে ॥ 

[ সকলের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

ময়দান--বটবৃক্ষতল। 

ভূর্ব-দ্ধ ও বটুকলাল। 

ছু। দেখ বটুক তাই-_ 
বটুক। আজ্ঞে করুন হুজুর। | 
ছু । আমার বাবা ব্যাট বড়ই আছাম্মক্। 
বটুক| আজে, তার আর সন্দেহ আছে? 

অত বড় বেকুব গাধা তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি। 
দ। আমার নাম রাখে কিনা ছুর্পদ্ি। 
বটুক। বে-আচুরিগ, বে আক্কেল, আমার 

অমন বাবা হ'লে আমি তাকে তেক্যিপুততর 
করতেম) নামটা! আপনার ৪ ফেলুনঃ হুজ্ুর। 

চু। ঠিক বলেছে, নামটা বদলে ফেলাই 
উচিত। রসো, জাগে রাজতত্তে বসি, তার 
পরেই একটা খুব ছশাছাবাজ রকম নাম আহছির 
করতে হবে, নাম শুন্ছেই যাতে লোকের ভয় 
ছয়। 

বটুক। আজ্ঞে, আমি একট| নাম ঠাডিক়ে 
রেখেছি, যদি হুজুরের পছন্দ হয় ! 

দু। কি,কি,কিবল তো? 
২টু£। আজ্ঞে হুভুটা কৎলেহাম, কেমন 

নাম? 
দু। বেড়ে নাম, মহারাজ বহঙ্গেহাম, 

যাহাছুর। জিতারহ বটুক ভাই, মন্ত্রীগরী আমি, 
তোমাকেই দেবো, পাবে তো? 

বটুক। আজে, ভু? ব্লুছেন। পারবো না? 
দু। কিন্তু কাঁটা একটু শক্ঞ। 
বটুক। আজ্ঞে, ইউ--শভ বলে শক্ত, ইটের 

চেয়ে শত্ত | 
দু। তবে কাজ চালালেই চ'ঙ্গেযায়। 
বটুক | আংভ্, তা তযায়ই হুজুর, চলে ব'লে 

চলে, যেন গরুর গাড়ীর চাকা, একবার গড়িয়ে 

দিেই হলো, অমনি গড় গড় চল্লো। 
ছ/। আর কোটাশী দেবা 

কেমন, মজবুত হবে না? 
বটুক। আজ্ঞে নিকটে, 

ঝড়ে পড়বে পা। 

ছু। তবে ছাজাম-্টাঙ্গাযের সময় 
পেছনে থাকতে ভবে। 

বুক ॥ হুভুত? তা থাকৃতে হবেনা? আপনাকে 

ল্যাছের মৃত পেছুনে পেছুনে থাকৃতে হবে। 
চু। ব তাঁর করবে না, কি বল? প্র 

ছীরেমন্কেই পাটরাণী কোরে ফেলা যাবে। 
বটুক। তাকত্ে ছবে বই কি, তা নইলে 

হুজুরের নেমকহারামী হবে যে, মেয়েমাজুষটে। 
আপনার যুখ চেয়ে আছে। 

ভু। হীরেমনের কথায় তাল মনে পড়লো, 
আদ্র সন্ধ্েবেলাই যে তাকে তিন হাজার টাক! 
দিতে হয়ে, দর্শনলালকে ধ'রে আনবার কি হবে? 

বটুক। আজ্ঞে ভভুর। পিছমোড়া কোরে 
বেধে আনতে লোক পাঠিয়েছি, তাতেই তো 
হুজুরকে বেড়াতে বেড়াতে এই বটতলায় নিয়ে 
এলুম, কি জানি, রাপ্রবাড়ীতে নিয়ে গেলে 
গোলটা মোঙ্গট! হয়, মন্ত্রীটা আছে, এখানে দু-দ্রশটা 
মাথ নিলেও মা-বাঁপ বলবারই লোক নেই-_ 

খ|লিকর'মকে, 

একেবারে নিরেট, 

আমায় 



সার্ট? 
বিমাত। বা বিজ্লয় বসন্ত ১৫ 

ছু। আরে, আমি কিছু করলে রাজবাড়ীতেই 
বাকে কি বলে? মন্রী, মন্ত্রী-পা্ী ব্যাট! 
স্নচ্ছার ব্যাট।--ছু'চো ব্যাটা । 

বটুক। শৃম্ার ব্যাটা, 
য| না-_তা! ব্যাটা! 

চু। রসো না, আজ অন্ারে গিয়েই দিদিমণকে 
বলছি, রাজাকে ঝলে ফ'তে শীগগির শীগগির 
বুড়ো ব্যাটাকে দেশাস্তীী কগতে পারে, 
তারির যে।গাড় যেন বরে? দিদমাণি যে পের্ও 

পাচ্ছে নাঃ বাছা শাপাকে তেড়। বানিয়েছে বটে, 

কিন্ত শাজজও একেবারে লেরে ফেলতে পাচ্ছে লা 
কেন? নিশ্চন্দ হয়ে ছাতিটাভা হাথার (দিয়ে 
ব্সি। 

বটুক| হ্যা, যা বল্পেল ছজুও, সিংঞাঁসলে 
বসলে নিশ্চিন্দি হয়ে থুমিয়ে বচেন। আমিও 

গোলাম উদ্দীর ছা'ঞর তাঁছ, গা হাস পা টিপি, 
ফীরেমন পাংখা হেলায় আর প্রক্জাদের তেতর 
তালুক্দাঃই হোন) আব স্দগর্ই তোন, আর 
থিনি হোন, সোনা, পো, অভ্র আর কারুর ঘর 

রাখছিনে, সব ভুজুরের ভাঙারে এনে ভরছি ক 

আজ্ঞে করেন? 

ভ'লুক ব্যাট!, 

ছু। হাঃছাঃ ভাঃ-আমি বরাবর রা ষে। 
তোমার মত মন্ত্রী হবে না, বুড়ো আমন্ত্র ব্য! 

সউ৫ 
নেপথ্যে দর্শশলাল। থ+দির ব্যাটার, গায়ে 

হাত দিস্নি, আমি আপনি যাচ্ছ, কে তলব দেয় 
আর কিসের তলব, দেখে শিং র শালা, কত 

বড় শালা বুঝবো-- 
ছু। ব্টুক তাই. ওকি ও! হাঙ্গামা করতে 

আসছে কে? তুমি এশিয়ে সান পড়াও 

্বামি তোমার পেছুনে থা।ক_ 
বটুক। রাম কহ হজ?) গে কি 

আপনাকে পেছুনে কোরে কি জামার 

ঈড়ানো ভাল দেখাস়্? 
ঢু। আরে না না, বোঝ না, যদি হঠৎ, 

কোন ব্দমায়েম এসে তরোয়ালের চোট-ঢাট লাগায়। 

বটুক। তবু আমি পেছুনে থেকে প্রাণে 
বাচলে দৌড়ে গিয়ে ছোটরাণুকে খবর দিতে 
পারবে । | 

ছু। দূর পাগল, শামি মলে থবর দিলে কি 
লাভ হবে? সামনে আগলে দধাড়াও। 

টুক) বে-আঁদবী হবে হুছু৫। বে-আদখী 
হবে, আমি তা কখনই প!রূবে না, আপনি সাম্নে। 

হর? 

সামূনে 

ঢ্ু। নানা, আমি দেছুনে। 
বটুক। লা না, আখি পেছনে । 

ভু। তকে শামি এই গাছটার উপরে উঠি। 

কটু] হী ভুত সেই ভাল, আমিও 
গাঁচটায় উঠি, নইলে আপনাকে ধারে 
থ।কৃবে ক? 

(€তহ।িগণন্হ দর্শ লালের প্রতবশ ) 

দর্শশ। কোথায় কে এইখানে? 
রাঁছডাতা? তানুকদাযকে তলব দেবার 

উপধুক্ষ স্থান? 
১ম 1 জামরা হমর চাকর জুরে 

চাভির কারে দিলুম, লাফ-বাপ যত করতে পার 
কর, আমার সঙ্গে এ ঢাখুচকেন£ 

এই কি 

এই কি 

দর্শন] তা তোদর সে শালা কোথায় পে? 

দ্ু। কটুক ভাই, টু* ভাই, দর্শনলাল ব্যাটাকে 
ধারে এন্ড, কশিয়ে বেরোও ভো, ঝট র ঘাড়ে 

ধারে তিন হাজারের গায়গায় ছ হাঞজার টাকা! 

আদায় কোরে নাও। 
২টুক। ভুছত, আ (পি আগ বেরিয়ে পড়ুন, 

(পাকে (দখলে ব্যাটা ভয়ে আডট তবে, ছুড়হুড় 

কোরে টাকা টেল দেবে, আর কথাটি কইতে 

বে না। 

ছু! আরে, না 

গেডার রম দেখছি। 
বুক ছোক গে গোউ'র, আপনার রাশটা 

ভারা কত? 

দর্শন এই বেট! তালপাত সিংচ, কোথ। 

তোর পেই শালা হু? এই গাছতল! সাঙ্গী 

কোরে দাড়িয়ে থাকবো নাকি? 

ভে লা, বেটা বড গোডার 

১ম প্র। তাই তে হদ্ধের তো এখানে 

খাব্বার কথ। চিল। 
ব্টুক। হুর, এই বেলা ঝোঁরয়ে পড়ুন, নইলে 

আবার ব্যাটা পালাবে। 
দু। বাঃ বাঃ, এ সব তোমাগ কাজ, নৈলে 

তোঁমায় উদ্ধী+] দিচ্ছি কেন? আমি হলেম দা 

লোক, আমার কি খামোকা খামোকা যাঁকে তকে 

দেখা !দাত আছে? 
২টু* | ভেড়ে ফুড় বেরিয়ে পড়ন ছজুঝ, 

একবার গিয়ে গঞ্রে গাজরে অস3ট! জমিয়ে নন, 

আমি তো পেছুনে অংছিই | 

রি অচহা, যা থাকে কপালে, তুমিও সঙ্গে 

(ব্টুকের হাত ধরিয়া টানিয়। বৃঙ্গাপ্তয়াল 
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হইতে সম্মুখে আলিয়া!) কি প্রহ্ণী, কোথায় সে 
বদমায়েল দর্শনলাল? 

দর্শন । এই তো সামনেই আছি, কি দরকার? 
দু। দেখ, তুধি এত টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে কথ! 

কয়ে লা, তুমি মনে করৃছো, তোমার হাকডাকের 
ভয়ে আমগা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম, তা! 
নয়, ছুক্ষনে ছাতাহাতি কোরে গাছের খ্ডেট! 
মাপছিলেম | 

বটুক। বাঃ, বাঃ, ইছুরের কি বুদ্ধ--রাজবুন্ধ! 
রাজ-বুদ্ধি] ৃ 

ছু। এখন দর্শনচ্াাল, টাকা এনেছ? 
দর্শন | কিসের টাকা? 
দু। আমার নগরের তিশ হাজার টাক] যা 

তোম'র কাছে তলব কোরে পাঠিয়োছলেম। 
দর্শশ। তোমার আবার নঞ্জর কিসের? 

তুমি কে? 
ঢু। আমিফে? আমায় চেন না? এখনি 

জান, হুকুম দিকে তোমার গা জবালিসে দিতে পারি। 
দর্শন। ঢের শাল! গঁ আলয়েছে, বাকী তুমি 

রাজার শালা) দেখ, তুমি গাঁথার শালাই হও আর 
রাণীর ভাই-ই হও, আমি তোমায় সাবধান কোরে 
দিচ্ছ, আমার সঙ্গে বুঝে স্বঝে পেগো। আমায় যে 

সে তালুকদার পাওণি যে, তোমার ভঞ্জে ভঙয়ে 
খোলামোদ করবে, তোমার ইয়।রকির টাকা 
যেগাবে। আমার নাঁম দর্শনলাল, স্বয়ং মহারাজ 
জয়মসসও আমায় চেনেন আমাগ তাজুকের স্বত্ 

দাগাবাজি ফে:রববানছ্িতে পাওয়া নয়, নির্ধারিত 

দিনে রীতিমত রাজ-কর দিয়ে স্বত্ব ভোগ কোরে 
থাকি। পরোয়াণ'য় রাজার মোহর ছিল, তারই 

সন্মান রাখবার ভছ্য আমি এসেছি, নইলে তোমার 
মত নীচ, মুখ, থপ, হদ্মায়েসের তগতব দর্শনঙ্গগল 
বাড়ীর বার হয় না। 

ছু। কোর যে যত বড় মুখ, তত বড় কথা 
দেখতে পাই, এখনও আমায় চিন্তে পারিস্নে? 

দর্শন। চিনি বই কি, তগ্রীপতির অন্নদাস, 
পাষণ্ড, পিশা৮--- 

দ্ব। তোঁকে শৃলে চড়াব, তবে আমার নাম-- 
দর্শণ। দুর্গ! 

ছু। ছুর্ব,স, হুর্বব,জি-- শুয়ার ! 
দর্শন। ভাল, হু শুষার, তুই আমায় শুলে 

চড়াবি? আনিস আমার অধীন প্রাজ্জারা আমায় 
খাপের মতন ভালবাসে, দু'শ অশ্রীধাগী লোক 
আমার পেছুনে পেচুনে, আম একট] ইলিত কল্লে 

মহুর্মধ্যে তোর এ নারকী দেছের চিহ্নও থাকে না, 
কিন্ত তোর গায়ে অন্ত্াঘাত কর! তলোওয়ারের 
অপমান! আমি তোর কথার, তোর তলবে, তোর 
শুলে আর তোর এই পরকের চেস্কে কদর্ধ্য মুখে 
সকলের সাম্ন থুথু দিয়ে চল্লেষ-থু থুথু। 

[ গ্রস্থান। 

দু। কি কি, এত বড় স্পর্ধা 1--সেপাই-- 
সেপাই--পালালে-পালালো, ধর-ধর! কি সব 
হ! কে'রে ফঈাড়িয়ে আহিস্ আমার মুখে থুথু দিলে 
আর তোরা দাড়িয়ে দেখছিস? আম শালার, 

তোদের কাটুবো--ক টবো। 
বটুক। হ। ভুজুব, পেপাই কাটুন, সেপাই 

ক টুন, কোন গোল নাই। 
গ্রতি। দোকাই হুন্ুঃরর, দর্শনলাল বড় গুণ্ঁ1। 
দু। ছোপ শালারা, কাটুবো--শালাদের 

কাটুবে!। 
বটুক। হা ভর, সেপাই কাটুন, পেপাই 

কাটুন, কোন গোল নাই। 
প্রতি দোহাই ভজুরের, দর্শনঙাল বড় গুণ্া। 
দঃ চোৌপ শালারা, কাটবো--শালাদের 

কাটুবে। | 
প্রতি। খুন করুলে--থুন করুলে, রক্ষা কর-- 

রক্ষা কর। 

| প্রতিহারিগণের প্রস্থান । 
দু। ধরূ শালাদের ধরু। 
বটুকক। পাকৃড়ো »-পাকড়ো | 

(উভয়েই দৌড়িয়া যাইতে যাইতে উভয়েরই 
পা জড়াজড়ি হইয়। উভয়ের পতন ) 

ছু। উদ্দ! গেছি রে-গেছি ব্টুক 
তাই, শাল মেরে ফেলেছে। 

বটুক। ও ভ্জুর, আমিও গেছি, আমিও গেছি। 
ছ। তোলু শাল, এখন আমায় তোল্,। 

কোমরখানা ভেঙে গেছে, মাথাটা ঝন্ ঝন্ কচ্ছে। 

( ছুর্ব,দ্ধিকে বটুকের ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা) 

বটুক। একটু আল্গ। দিন ভুভুর, একটু 
আল্গ! দিন, অত ঝুঁকৃলে পারবো কেন? 

ছু। চো'প শালা, তোমায় উদ্সিরী দেবে! 
নৈছালচাদকে মন্ত্র করবো, তেুকে ছাতাবরদার 
কর্তা । কোমরখানা ভেঙে গিয়েছে, উহু, চিড়িক 
মেরে মেরে উঠছে। 

[ বটুকের স্বন্ধে ভর দিয়! ছুর্বদ্ধির প্রস্থান । 

য়ে। 
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দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

দুর্জয় যীর কক্ষ । 

চুর্জমযী। 

দর্ভায়। বাঃ বাঃ বেশ, বেশ) ছবা বরুঝে 
বলে আন্লেম, কিন্তু নিতেই ছক হলেম? কোথায় 
অশ্ষ জালা দেব মনে করেছিলেম, না এখন ঠিপ্গে 
রারুণ বিষের জ'লায় জলে মর্ছি। প্রণয়, প্রেম, 
জালবাসা--এ সব পাগলের পলাপ যনে কাত্তিষ, 

'পাণ দেওয়া নেওয়ার করা নিয়ে কতই বিদ্বেপ 
ভরেছি। তেমনি শিক্ষা পেলেম, ছুরঙা আনতে 
পারুলে কি বলবে? আঁ মরি মর, প্রথম |যীধলে 
পপ একেবারে ফেটে পড়ছে: বিজয়, বিজয়, তই 
থে বুকে রাখবার ধন, তুই যে গ্রাণের সঙ্গে মিশে 
যাবার আনল, তুই, কি জামার ছেলে হব'র 

উপযুক্ত ? আমার এই রূপ, এই বয়স, এই কা1ণ 
ভোর পায়ে ডাগি দিলে তরে আশা মেটে । ধনের 
লোতে, মানের আশায়, বাব! এই আরাগ্রপ্ত বদর 

মাতে আমায় অপৃণ কোরে আমার নবীন প্রাণে 
খিষ ঢলে দিয়েছেন, প্রাণ আমার জলে ভণ্য হবে 
গিয়েছিল । বিজয় রে, প্রাণের বিক্ষয় রে, আষার 
বয় রে, ভোরে দেখে, তোর রম্নীদর্পঞাণী কপ 
দেখে তোর লাবণ্য-্লে টপ উল নয়ল দুটি দেখে 
লেই দগ্ধ প্রাণ আমার আজ আনার প্রাণ পেলে। 
যে ভয়ে মুখের সামনে আমায় সকলে খোষামোদ 

কোরে মিষ্ট বলেঃ কিন্তু আমি বেশ আনি, এই 
গাঞ্জপুরীতে সকলেই আধার উপর বিরক্ত 
পকলেই আমার শক্রঃ লকলে মনে করে ষে, 
আম াজাকে বশীভূত কোরে স্বার্থ স্ধির গ্ঠ 
এই রাজ্য ছারখার দিতে, এই রাডবংশের সর্যানাশ 
*রুতে বসেছি_ভাই তো বসেছি? শ্থার্ের জন্য 
বাব! আমার সর্বনাশ করেছেন? আমিও স্বার্থের 
পপরা মাথায় কোরে এ রাজের জর্বিনাশ করতে 

এশেছিলাম! যে ট্ আযার হানয়ের গ্রমোদ- 
কুমুদকে ফে।টাবে, সে চাদ উদয় হয়নি--হুদয় আমার 
(বষের হৃদ হয়েছিল। এখন সেই আ্ধামাথা চাদ 
উদয় হয়েছে! হৃদরে আমার অমুতের লহর বইছে) 

সহঅদল কুমুদ ফুটে তাস্ছে-হাস্ছে। বিজয়, 
বিজয় | আমার হ। একবার আদর কোরে গলা 
ধরে বল্ তুই আমার-আঁমি দেখাব, আমি কত 
ভালবাসতে জানি! ষেচোখেবুড়োকে কেবল ত্বণা 

দিয়েছি, দেখাব, সেই চোখ প্রণয়দ্রলে ঢল ঢল 

কঙ্ছে। যে ভদয়ে কাঠিত আর স্বার্থ ছাড়া কখনও 
কিছু হিল না, সেই হয় কমলের চেয়ে কোমল 
কোরে আপন্ছারা হয়ে তোর প্রাণে ঢলে দেব 
প্রাণের বিজয়, আমার ₹, হরে । চিরদিন সকলকে 
বিষের চোখে দেষেছ, ভোকে বুকে ধরে 
একবার সংসার অধুময দোখ। ডাকতে পাঠিয়েছি, এখাপি আত ব, তাবে হাতাতে ন। বোঝে, স্পষ্ট 
বসবে; দুম্জামময়া কখনও প্রাণের আশা চেপে 
রাখতে পাঁডেশি! আন পারবে লী| যে কঈপের 
মোচে, যে *য়ানর আগলে অশীতিপর বুদ্ধ পাগল 
_লংলার জা শৃঙ্গ পখীন মটব$কে কি সে রূপের 
তিছে-সে আবির খেলায় তোঁঙগাতে পারবে 
শা? এই তো সময়, এই ২৬1 বয়স, যৌবনের 
প্রথম তু গঘ তে] গুঈতযর পরাণ রূপের আলসায় 
পিপাসায় আকুল হয় বিথয়, খিএয়, আমার 
বিজয়. 

| বাজার প্াবধিশ) 

বাজ।। গগ্রাণেশবরি 

ছুত্জ। কে, কে ও! তুনি-কেন1 তুমি 
কোক? 

গাজা । হাদযগাতীনি। এহ আমি একবার হাত. 
মুখ ঘাত গিয়েছিল্মে মাত্র, নইলে তো আমি 
ভোমাগ কাছে দিন গাতই আছি । 

ছুঞ্জয়। পদি-রাতই আছি, কেন অ!ছ? 
পিশরাত কাছে কাছে তাল লাগে? আমার কি 
একটু খিঃধে চিন্তা বব্ণারও অবসর নাই? 
বপ্র | 

রাছা। কোথা যাব গিয়ে? তুমিই তে] 
আমায় তোমার কাইছাড়। হয়ে যেতে নিষেধ 
করেছ) তোমার মান্ছিণ ওঠ, তোমায় সেবা 
কগবার জা জ্বাম তো এক 5ও কোথাও যাই 
না, ৮৩, দিংছাসন, কাঞকার্ধ। সকল অল!ঞলি 
দিয়েছি । 

ছুঙ্জয়! লিভ শসিংহালশনাননা-থায় 
লা,রাভণাযোর (প্রুশ তোমার এ বয়সে হা ভবে 
নং। এই অনুঃপুরে ভাঘার নুন উদ্ভাণ অতি 
চমত্কার স্থান, কেমন পুম্পের শৌরভ-যাও, 
সেখানে একটু ভ্রমণ কর গে। 

রাজ | চপ গ্রিয়ে, তাই চল। 
চুর । লা, তুমি একাকা যাও, আামি আজ 

শগীরে শীতল বাঘু লাগাব না, বুকটার ভেতর 
কেমন কচ্ছে। 



১৮ অমুত-গম্থাবলী 

রাজা, আয, সেকি, কি সর্বনাশ! বুকে 

কি হলো 1 এস, আমি হাত বুলিয়ে দিই। প্রেয়লিঃ 

প্রেয়ল! আমার এ বয়সে আর লর্ববনাশ করো লা, 

তোমার অসুখ হ'লে আমি উন্মাদ হব, তোম-হারা 

হ'লে আমার তত্ণৎ মৃঠ্যু হাবে। 

দুর্জয় । না না, কিছু নয়, আমার ও ছয়, একটু 

একা চুপ কারে থাকছেই ভাল হয়ে যাবে, কেউ 

যেন ন! আমায় বিএ করেশা যাও: 

রাজ।। না প্রিয়ে, আমায় যেতে বোলো লন, 

আজ আমি কোথাও যেতে পাবুখা না; অজ 

তোমার মুখ থেকে চোখ কোপমতে (ফ্রাতে 

পাচ্িনে। সর্বস্ব আমার, আজ কি সাজ লে্দেচ! 

মদনমেধহছণী রূপের ফোয়ারা আগ দশ দিকে 

ছড়িয়ে পর্ডেছে, লীপ্যের ঝলকে আমার চোখ 

বলে যাচ্ছে 1 মার মরি, কি চঙ্থু দুটি! এ চোঁৎ 

তো? রোজ রোজ রাতদিন দেখি, আছ গ্ঁ চোখে 

এখন কি তুফান তু-পহ ও অধরে অ।ঙ্ বত তুধা 

তাককে গেখেছ। ভুবন তোলাবার জট) শি আজ 

কল ভূক্দিশী দেশীতে মদনমোহন মালা দুলিয়েছ ! 

হুল অজ? বাহারে আজ পতি তোমার 

কাছে হার মংন্ছে, আমার আহা শাল হয়ে 

আস্ছ, আনি অবশ হয়ে পড়ছি। প্রিরে, আম 

কোথাও যেতে পাক লা! 

দুর্জয় । না ছি-যাঁও খও 

রাজা না গ্রিয়ে, বৃদ্ধকে দর্শননখে বঞ্চত 

করে! না। 
দুর্ভ$। আম বলছ য1ও, অমি থাঁপিক 

এক] থাকবো! 

রাঁজা। পরিয়ে, মদনমৌহি পি 

দুর্য়। আমার কথা শুন্ছ শী গত 

না? তবে আমার খুব অস্থথ বগক, গছনাটহুলা 

লব খুলে ফেল। 
রাজা । না না, না লা প্রিয়ে। আমি যাচ্ছি, 

যাচ্ছ, ভগবান! ভগবান! অন্তিম দশয় এত 

রূপভেগ-এত শ্বগের হ্ুখ আমার সবে বেশ? 

| গ্রস্থান। 

দুর্ডয়। আ'লা-_আ।লা--যাক্, যতণ্মণ পারি, 

মনের সাধে বিরলে ভাবতে থাকি, বিজয়। আমার 

বিএ্য় | 

(রাবার পুনঃ প্রকেশ) 

রাজা। প্রিষে, প্রিয়ে। 

দুর্ঘদয়। কে, কে! আবার কি? এখনও 

যাও (নি? 
রাকা ' এই যাই! 
দুক্ডজীয়। যাও: 
রাজা । জাবিতেশ্বরি। আমার সর্বস্ব, আমা? 

ইহলোক পরলোক, আমি যেতে পাচ্ছি'ন ষে। 

ুর্জয়। তবে থাক তুমি এইখানে, আমি অঠ 

ঘরে বাই, গহনা কাপড় সব দুর কোরে (টঞ্জে 

ফেলে দিই গে। 
রাআা| না না, প্রিজে, ক্ষমা কর। ক্ষমা কঠ। 

আম যাচ্ছ। এই যাই-্যাই--যাই ;) আক, 

পরিয়ে, কেন ভাড়লে? শুধু দেখবার গ্রয়!দী, 

চরণের তিখানী, চির-আঙ্ঞাকাপী বৃদ্ধকে কেন 

তাড়ালে? কেন ২শ্ু থেকে ঘুর করলে? এই: 

যাই প্রয়ে! যাই-যাই--যাই-য।ই। 
| গ্রস্থান। 

দুর্ঘদয়। বপ্টক, কণ্টক। এই জা গ্রস্ত বুদ্ধ 

আমার সকল সুখের বন্টক। চর্ম দশায় হজ 

গঠলসায় মত্ত হঞ্জে এই বুদ্ধ অন্তরায় লা হালে আম 

নিশ্চই কোণ নবীন বুপধান রাজপুজেদ অন্ধ 

শোভিনু হতেম। আবাম আজ যাঁর ছন্যে আমা; 

গ্রাণ পাগল হয়েছে, এই বুদ্ধ যাঁদ তার জন্মুনাত, 

না হত, তবে তাকে পাবার সম্বন্ধে আমার মণ 

কোন অনোহ- কোন উদ্েগছ হত না। আঃ 

পক যে তার মুহচ্ছব মলে মনে ভেবে, বসায় 

সে মনোমোছনকে বুক রেখে সঙ্গাগ ম্বপ্পে হণ 

সম্ভে।গ বরুবো, এই স্বার্থপর জড়পিও মে পথেঃও 

কন্টক। এ কণ্টক দুর বরুুতই হবে, নইঞে 

আমার জীবন কখনও ন্ুখকর হবে না, নিস্চ্ডে 

সেই জনাগ্র'ত ফুপছার গলায় ধারণ করতে পারুবে 

না! কি পুশর] কি দুন্দর! বিজন নামি 

[ক মধুর | 

( বিয়ের প্রবেশ ) 

বিজ্য়। ছোট-মা কি আমায় "মরণ করেছেন 

দুত্জম। কেঃকে, বিছয় | ন্ম্চণ, রাতাঁদন? 

তোমায় ম্মরণ কর্ছছ, বিঅয় আমার। 

বৈজয়। ছোট মা, যখন আমরা শিক্ষাবাঁড়ী্ডে 

থাকৃতেম, তখন কত লোকে আপনার সন্ধে ক 

[মখা। কথ। বল্চ্যো॥ কিন্তু এই কদিন রাজবাড়ীতে 

এসে আপনার যত্বে ও আপনার ন্সেহছে আমার্দের 

যে গর্ভধাঠিনী ম। নাই, তা আমরা তুলে গেছি 

আপনি আমায় কতবার কাছে ডাকেণ বগে 



৫ 
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গমায় বেশী যত্ব করেন, বেশী ভাঙবাশেন মনে 
কোরে, বসন আদর কোরে--আমাঁর সঙ্গে কত 
'এছিমিছি ঝগড়া করে--ও কি মা, আপনি কীদৃছেন 

(কন? আপনার চে!খে অল কেন? 
ভুজ্জয় | বিগয় রে, আমি কীদ্বো না 

কাদুবেকে? আমার মত দুঃখী আর কে আছে? 
ব্জিয়। সে কি! আপনি এই রাজোর 

গর্কেম্ববা রাজরাণী, পিতা আপনাকে বত যত 
এরেন, আখনার মনের ইচ্ছা মুখে প্রকাশ হবার 
পুর্বে পিতা তা পুরণ করুতে বাস্ত হন, সক্কছেই 
আপনাকে লম্মান করে, আপনার কোন অভভাবই 
নাই, শবে আপনার কিপের দুঃখ? 

ছুর্জয়। বিজয়, আমার যেকি হুখে। তা মল 
খুলে বলবার লোক পাই না, এ পুগীতি সে কথা 
খাবার কেউ নেই, এই আমার লব চেয়ে বেশী 
দুখ । তোমার এই নবীণ বয়স, কোমল পাঁণ, 
আমার প্রাণের আলা বুঝতে পারব মলে কে 

ভাঁমায় আআ এই নিভূতে ডেকোছি। বিজ, 
গাজগাণী হও:1ই ক পৃথিবীর নখ? হীগে মতি 
পারে দাসনাসীর উপর বর্তৃত কোরে এর ভোগ 
এরাই কি এ অগতে সার? শাগীখন্মে কি অন্ত 
শাধ--শন্ত ভুথের আশা নাই? 

বিয়। বল্রুপ আপনার [ক আধ, কিসের 
অভাব, আম এখনি গিগ্রে পিতাকে ব্লাছ, শিতা 
'আমার অতি লদ[শয়, এখনি তা পুর্ণ করুেশ। 

দুজ্জয়। বিছ্রয়, বিঞ্চয় | আমা যে সাধ, 
নাগা হতে তা পুর্ণ হবে না, শা গ্রাপেদ যে 

ও(কাঁজ্চা, যে পিপাসা, ভা মিটাবায শাধ্য তার 
১শই। 

বিজ্ঞয়। বলুল, আনা হতে ৯৫, কি কিছু 
৮'তে পারে? নী রা দিলে যা আপনা? 
১৫খ দূর হয়, আমি তাভেও প্রস্তত। 

ঘর্জ। আহা! (বিজকের হস্ত ধগিয়া) 
বয়, বিজয়! বিজয় আমার, অত]গী৭ ছুঃখ যদ 
বচে, সে তোমা হতেই, এ প্রাণের দারুণ জালা, 
আজীবনের অতৃপ্ত পিপাসা, বিজয়, উুমিই নবাঃণ 
“ধুতে পার, প্রাণ দিয়ে আমার দুঃখ দুখ করতে 
রর প্রাণ দিতে ছবে না, তোমার গাশ তোমার 

ঘাকৃবে, তোমায় যে দেখখামাজ্জ আন আনার 
হাপটি তোমায় দিয়েছি, সেইটি নাও, ভা হ'পেই 
আমার ' লকল দুঃখ--লকল জাপা-শকল অভাব 

ঘুচে যাবে, মংসার আমার চক্ষে নবীন ভাব ধারণ 
“কারে হাসতে থাকৃবে। 

মত 

তে! 

বিজয়। মা) মা, আপনি কি বলছেন, আমি 
যে কিছু বুঝ তে পাচ্ছিনি। 

ছুর্ভয়। ও সম্বোধন নয় ও লঙ্বোধন নয়। 
বিজয়, আমি কি তোমার মাতৃসংস্বাধনের যোগ্য? 
তা যদি হ'ত, তবে ভোমার অঙস্পশে আমার 
সর্বশরীর কণ্টাকত, রোমাঞ্চিত হবে কেন? কেন 
তবে শিএ1য় শিরায় বিদুৎ থেল্তে থাকবে দেছ প্রাণ 
আমার অনমুতুক্ষপূর্ব আখের ক্রেপে অস্থির 
হবে খিক্পর। তুমি নবীন খুবা, আমি নবীনা 
যু'তী, আমদের মিঙগন বিধাতার অতিপ্রেত। 
আমার জনকের বয়োজ্োেঠ বুদ্ধ মহাখাজ কি 

আমার গতির উপধু্ত ? 

বিশ্য়। আমা] ও কি কথা। গার কথ। | 

আমা ছেড়ে দিন, হাতি ছেড়ে ধরিপ) আগদীশ্বর ! 

দগদী্বর ] দা জেনে কি মছাঁপাভক করেছি যে, 

আজ এছ কলুধিত বা আমার খালে গুণতে 
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দুক্জর | বিয়। বিায় ! 

[বয় । মা, মা) তান যে আমাগ গসন]। 

দু পা শা,আমি ছোমার পেমতিখাঠিণী 

রখণা। 
রপয়। চি, ছি, আম তোমার পাস্তা ণ। 

সন্তান । 

ছুঙ্ডয়: তুমি আমার গ্রাণনাথ, হাগেয়েখর, 

চর্বশ্ব ! কোলে নয়। কোলে নয়, তোমায় হাদয়ে 

স্থান দিয়েছে) বিলে আমি তোমার ঘণনী? কে 

বু, জমি তোমার অননী! কোন শানে আমি 

ভোঁমার জননী? তোমায় কি আন গর্ভে ধাঙণ 

করেছি? আসাএ হাদরশীরে কি কোমার শৈশব" 

দেছের পোষণ হয়েছে? তোমায় কি আমি অঙ্কে 

ধরে লাপণ পালন ফরেঠি? কেন শুষে তোমা 

মনে আমার গ্রাতি মাতৃতাব আস্ছে? 

বিজয় । ব।4 জীবন হ'তে আমার এ জীবল, 

ধর শে(ণতে ছামার এ দেখেন পুষ্ি, যিনি 

আমার জন্মদাভা পিতা, আপনি বে তীর অধর 

ভাগিনী মহুধন্ধিণী। 

দুর্জয় | ভ্রম, ভ্রম বিওয়, এই জনধাগ্র্ত অবস্থায় 

তোমার পিতা কি গামা ধর্দনক্ষার্থে বিবাহ 

করেছেন? সন্তান বর্তমানে এ বুষ্ধবয়সে তা কেউ 

করে লা) কেবল দপমৌছের আকর্ষণে, কেবল 

ইন্জিয়লালস'-পরিতৃপ্ির অধ্াতাবিক পিপাসায় 

উন্মন্ত হয়ে, আমার পিঙীকে ধন-মাঁনের উৎকোচ 

দিয়ে আমার এই সর্বনাশ করেছেন, তবে কিসে 
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আমি তার সহ্ধার্শশী? আমার এই রূপ-যৌবন- 
ভর! নবীন দেহ কি সেই শীতল-শোণিত-অর্জরিত 
অন্দের অর্ধভাগিণী ছ'তে পারে? আর তোমায় 
আমার-- তামার আমায় মাতা-পুজ ভাব কেমন 
কোরে হ'তে পারে? তোমার টৈশব দেখিনি, 
বাল্যকাল দোঁখনি, প্রথম যৌবনে রূপের রাশি 
নিয়ে আমার সামনে এসে দড়ালে; আমার 
নবান প্রাণের চিররুদ্ধ গ্রণয়ের আোত অম্নি সহত্র 
ধারায় উলে উঠলো । তোমায় পাকার জন 
আমি পাগল হয়েছি, আমীয় নিকাশ করো না) 
যদি জামায় ঘ্বণা কর্বে, উপেক্ষা কর্বে, আশা 
বঞ্চিত করুবে, তবে কেন তোমার মোহনমুর্তি এনে 
আমার লামূনে ধরেছিলে? তেন প্রাথনাথ, 
অভঃগিশীর সর্বনাশ করুতে হাপুরীতে গ্বেশ 
করেছিলে? বিজ্ঞয়, বি্ছয়। তুমি আন... মীরা 
আমার কত বশীভূত, তার উপর আমার কত 
অধিঝাঁর, আঁমি মনে করুলে বাক্য রাখতে পারি, 
ছারখার দিতে পারি, যাকে ইচ্ছা সিংহাঁললে 
বলাতে পারি, কাজ্য, সিংহাসন, এশ্বর্য।,। অবিধাদে 
সকল তোমায় পিধ, দাসী হয়ে তোমার চরণ মেধ! 
কর্বো, কেবলমান্্ে ভোমার সঙ্গনুখের অভিশাধিনী, 
তোমার মধুর প্রেমের ভিথানিণী, দয় কর, আমায় 
তাই দাও, স্দয় হও, আমায় তাই দাও, আও কিউ 
চাইনি, আর কিছুই চাইনি । 

বি্যয়। মা. মা, আপনি [ক বল্ছেন, জ।পনার 
মণ্ডিফ স্থির নাই, কি উন্মাদ-যাযু আঞ্জ আপনাকে 
আক্রমণ করেছে? আপনি কানে কি ধলুছেন। 
জন্তে পাচ্ছেন না, বুঝতে পাচ্ছেন না, আমি 
যে বিভয়--আপনার পুক্র বিঞপ্প/! শৈশকে 
গর্ভধারিণী অন্নীকে হারিয়েছি, যে দিন বাহার 
গলায় বরমাপ্য দিয়েছেন, সেই বিন থেকেই 

ছু'তায়ের আর মা ব্ল্বার যে কেউ নাই-- 
আপনি [ক আমার টারল্ পণীক্ষা করছেন? মা, 
মা, আননি, অমন কন্ুষিত বিষময় পরীক্ষা কয়বেল 
না, লোকে গুন্পে কি বলবে, পিতা শুনলে কি 
ব্লুবেন? 

দুর্জয়। ওঃ! ভাই--তাই তয়, তাই এত 
ইতস্ভতঃ, নচেৎ মুন্দরী যুবতীর স্বেচ্ছা গ্রদত্ত প্রেম 
কোন্ নবাঁন যুবক উপেক্ষা করতে পানে? বিজ্ঞয়, 
গ্রাপাধিক! তোমার সন্ধে আমি কুলকামিনীর 
সর্বন্ব পার »জ্জা ভয় বিলর্জন দিয়েছ, তোষার 
প্রণয়ে জন্ধ হয়েছি, পাপ-পুপ্যের জ্ঞান আর 

আমার নাই, তোমার পাবার অন্য কোন কার্ধো 
আমার সাছমছীনতা পাবে না, মহারাকঘ্ষের ভয় 

কচ্ছো ? বল--একবার বল, তুমি আমার হবে, 
কালকার প্রাতঠহুরধ্য আর মহারাজকে দেখতে 

হবে না। 
বিজয়! কি সর্ধানাশ | কি তয়ানক কথা; 

তুমি কি রমনী । পিতা, পিতা,--এই প্রাচীন বয়ছে 
শ।/স্তলভের আশায় আপনি সরলা বারিকাঁজমে 

পিশচিনীকে গৃছে এনেছেন? ছি, ছি, ধিৰ্ 
ধিক! তোমায় আমি বার বার জননী ঝলে 
সঙ্বোধন কর্ছি, আর তুমি খাঁর বার আমায় পাপ. 
বাণী ব্গ£, মাতৃহীন হাক তোমার কাঁছে মাজার 
শমুক্মময় স্নেহ ভিক্ষা করুছে, আর তুমি ভার জরূল 
গ্রণে গল ঢেলে দিচ্ছ? ধিক! . ধিক তোর 

রূপ, খিক তোমার যৌবনগর্ষে, শত ধিক ভোঁম1ও 

কুৎসিত ইন্ত্রিগলালসার, পহআ সহজ ধিক তোমার 
শরক-কল্পুষি ক্দীবনে | পাতিত-পাঁথন পরমেশ্বর, 
আমি পাগীগশীর পাপ-কথ| কালে শ্রাণ করেছি, 
আমার মন্তাপীতক হয়েছ, আমি কি য়শ্চিন্ত 

করুবে।। কে।থাঙগ যক্, কোথায় পালা ক, এ পাপে, 

পাশ চতে কোথা গেশে পরিজাণ পাব? আও 
অংমার দিত, পিতার কি হবে] ভিনি ফে 
নিশ।চিনীর কুছকে যুদ্ধ হয়েছেন, মোহিশী-ফপ। 
বিস্তার কোঁবে কাঁজজাপিলী যে তার হৃদয় দংশন 
করুতে উদ্ভত হয়েছে | করুণাময় অগদীশ্বর, আমান 
পিভাকে এমন কর।। 

| গ্রহান। 

দুষ্ভয়। বটে! এত দুর--এত ভেজা, এন দর্প, 
গত গর্ব, এত অহ্হ(র কিসের 1 রূপ-যৌধলেক 
পিপাসিত খমণী $1তর হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেছিল, 
তাই কাপুরুষ ভাকে ভাচ্ছগ্য করুপি? বিজ্ঞয়-- 
বিঞয়, তুই ঘাঁনিস্নি, আজ নিজে নিঞ্জের কি 
সর্বনাশ করুলি, আপনার শিয়ে আপনি শাজ 
কি ব্জ হান্প) তুই কি জা!নস্নে যে, প্রত্যাখ্যাত 
উপোক্ষত নারী শাধাতপ্র।প্তড বিষধরী অপেক্ষাও 
ভয়ঙ্করী ? জাঁনিস্নে, যে রমণী প্রণয়ের প্রন্ত কুল-মান 
লঙ্জা তয় গক্লই গলাগলি দিতে পারে, প্রেমের 
প্রতিদান পেলে ফ্েপাস্থ প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভাল- 

বাস্তে পাপে-লেই রমণী আবাঁএ ঘ্বৃণত হ'লে 
অবজ্ঞাকাগীণ প্রাণ পদতলে দলিত করুতে পারে, 
নিজের প্রাণের জাপার সে ঘগৎ্সংসার জালিয়ে 
দিতে পারে। আমায় পিশাচিনী কালসাপিনী 
বলি, এত দিন ত্তা ছিলেম না, কিন্তু আজ থেকে 
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তি ফালসাপিনী পিশাচিনী হলেম, আর তার 
চয়ে ধদি কিছু ভর়ঙ্করী থাকে, ভাও আমি চব। 
"?ক, আমার সহাক্। হও, ছুর্জয়ময়ীর দারুণ হা৭য়ু 
'এধথিকার কোরে বসো, নারীম্বলভ ফোথলতা খদি 
*৪য়ের কোন গুহাতম দেশে ঝুকায়িত থক, দূর 
১৩, দক হও) রাক্ষল পণ্ড ভূত প্রেত 'পিশ'চ 
“বতাল দৈতা দানব কে কোথায় আঁ, লকগের 
ও. ইকারী শক্তি এক দিনের জন্য আমায় খন দ1ও, 
মি প্রতিশোধ লট, গ্রাতিশোধ লষ্ট 1 ছি চি! 
“মণী হয়ে প্রণয় যাচঞঠ। কোরে উপেক্ষত হয়েছি, 
তর অপমান কি আঁডে, আর অপমান 1ক 

আছে? ছুলভা, ছুলতা, কে আছিল ওখানে, 
শাঘ্ব দুলতা কোথা আছে, খুজে আমাত কাছে 
পাঠিয়ে দে। প্রন্থি হিংসা প্রতিছিংলা কি মধুর 
পক 1 দাভিক বিজয়, ছুজ্জয়ময়ী শুধু তোর ওকে 

$& হবে না, যারে তুই বড় তাজ্বাগ্স্, তোর 
'শই ঝড় আদরের বসন্তের হক পান করৃ:বা, 
“ভার পামনে তার ছিন্ন যুণ্ড গড়াগাঙ যাবে, তা? 
“র দুগ্মনের রক্তে শ্শানভূম প্লাবিত হতে, আমগেও 
'লধধংশ হবে, জয়ুপুররাঞ্চজে। বাতী [দতে কেউ 

কবে না, তবে, তবে যদি এ আদম্মেস শিটে, এ 
এপমানের প্রতিশোধ হয় আর ফেন ঞ ত্ণা 
ধঙ্টাস1-দুর ছে দুর হু সব ভয়ানক কা 
+7ক) ভ়্ানক মুর্ভিগ প্রয়োসল। 

( রঙ্গার প্রতেশ ) 

রাজী; গ্রাণেশ্বারি। প্রাণেঘরি! আমীর 
হ্যা কঃ তোমার কাছে বশে থাকতে দাও। 
আমাস্থ না দেখে আমি আর থাকৃতে পাঁ।চ্চিলে »" 
1 এ কি এ! এ সদ শুল্ক ংপঞজে হড়াশ 
কম? প্রিষে, পরিয়ে! তোমায় এ কি ভাব? 
.কশভার জটপট কচ্ছে, বসন ছিন-ভিন্। চক্ষু হভবণ, 
পর্বনাঁশ ! লোঁনার অঙ্গে যে রুধির-চিহ্ন দেখি, 
ব৮ পরিয়ে, কি হয়েছে? কথ! কচ্ছ শা কেশ? 
এমন তীব্রদৃষ্টি কেন? যঙ্গ ধল, কথা! কও । 

দুর্জীয়। কি বল্বো, কি কথ কৰ? 
রাঞ্জ।। এমন ভাব তোমার কখনও দেখিনি, 

বলকি হয়েছে? আমার হ্ৃৎকম্প হচ্ছে, আমায় 

তপ,ঞ্ি য়েছে? 
ছুর্জয়। কিছু না 
রাজা । লা না, অন্শ্য কিছু হয়েছে, কে 

তোমাস্ক আথাত কলে? কে তোমার প্রতি ও 

অন্তযাচার করেছে? কে তোমার এ দুর্দশা কলে? 

ছুক্টায়| কে করবেশ্পকেউ না, কেউ গা 
বাম আপনি করেছিস 

ধাঁ, | বগবে না. খপবে না আমায় পিকে] 

বব গায়ে, কে শাপনার মৃত লাপনি ভেকে 
এনেছে জঙস্ত জাগুনের যধ্ে কে লাধ কোরে 

প্রবেশ করেছ, সিংছের গহ্বরে কে হস্ত প্রণান 

করেছে? তম কি ভান সা গ্রিয়ে যে, আমার 
॥া৬7, সিংহাসন, প্রজ্জা-শরিঅন, নিজের গ্াণ-_ 
সকদে এক দিকে, জা তুমি এক দিকে? তুমি কি 
মনে কর, যে পাষণ্ড পিশ১ তোঁমার উপর এই 
অজ্যচায করেছে, এ রাছোর যাঝে তার কি 
আর লিভার থাকবে? তোমার এ বরে এক 
বিন্দু কুধিরের পরিবর্তে দেই ছুর্ধতের শরীরের 
সমপ্ত শেঃপিত নিঃশেষ করুবো আল না? হা অনুষ্ট, 
চা ছু! আজি কখনও কর! উপর কোন 

অভ্যাচার করিনি, কি গ্রন্চা, কি পরিজন, কি 
কর্মচাপি সকজকেই জখন্বচ্ছন্দে বাথতে সাধামত 
শয়শ পেসেছি, লিদ্দের সুখের পতি কখন দুটি 
করনি, একমারা শেধ দশায় প্রাণেশ্বগীকে ভয়ে 
ধারে ছু শাসিলাত করুবো, ভাও ্ক শোকের 
চক্ষুঃশূল কাল? কার খাণে সইলে! পা? চক এ 
শত ? কে এ শত্রু ? 

চুর্জিয়। বিদক় --বিজয়-- 
রাজ । কি (কাকে কেশিধল গ্রিয়ে কে? 

কি সাম বাল? শিদ্পয়। কে? কুমার বিজয়? 
দুর্জন্! না শা, কেউ না, আমি কারুর নাম 

বলিনি, বৰ আমান পোষ, আমার অনৃষ্টের দোষ! 

মারা 1 মাদুষকে আমি আর এ মুখ দেখাব না, 

এ প্রাণ জার রাখব না, শীত ভূষানল প্রস্তুত কর্বার 
অঠ্যতি করুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি। 

হাজা। আয)! তৃষানল ! প্রিয়ে-উমি--গ্রাণ- 
ত্যাগ--তা হপে আমার কিহবেো তা হালে কি 
আর আামি এক দণ্ড জীবিত থাকবো? 

দর্দ॥। ভাল মহারাজ, দিন পেয়ে আজ 
তুমিও আমর অহ্রোধ অবহেলা কচ্ছো।) আচ্ছা, 
অতি তত্র কালকুট তো! আমার কাছেই আছে, 
তাই সাহাযো এর পাপ প্র।ণ পরিত্যাগ 

করুবো ! 

গাঁজা । সর্বশাশ | প্রিয়ে, এমন কাঞজজ করে! 

না, ত1 হ'লে শুধু তুমি আত্ুচত্যার নয়, পতিহুত্যার 
পর্যন্ত পাতকী ছবে। চরণে ধরি, মিনতি করি, 
কপ প্রিষে। কি হকেছে। কি অভিমানে তুমি প্রাণ 
বিসর্জন দিতে চাচ্ছ? 



২২ অমৃত-গ্রন্থাবলী 

ছুর্ডায় । কি বলবে মডারাজ, সে কথা শোন্বার 
নয়, বিশ্বাস কর্বার নয় লে ততঙ্কর কথা, সে 
অন্বাভাবিক অসস্যব কথা তুমি বিশ্বাণ কর্বে না. 
কেউ করৃবে ন1! 

রাজ । কি প্রিষ়ে, তোমার কথা আ্থামি 
বিশ্বাস করুবো না? বে পলা বালা শত শত 

রূপবান্ নবীন রাঞকুমীরকে উপেক্ষা কোরে, আমার 
এই মুক্ত হৃদয়ে অমুক সিঞ্চন করেছে, তার কথায় 
আহি বিশ্বাস করবে। না? বল প্রিয়ে, কে তোমার 
অত্যাচারী । অনি তোমার অঙ্গস্পর্শ কোরে শপথ 
করছি যে, আমার অতি আত্মজন হ'লেও, অতি 
নেছের পানর হ'লেও, সমুচত শান্তি প্রদান করবো, 
গ্রয়োর্ন হয়, তার ছিন্নমুণ্ড এনে তোমায় 

উপহার দেব। | 
দুর্ডায়। মহারাজ, কঞ্পেন কি! কল্েন কি। 

এমন শপথ করবেন নী, যার দরুণ আমার আজ 
এ দশা, সে আপনার বড় শ্েছের ধন, আমারও 
বড় প্রাণের তাল াসার-- 

ফাতা |! কে কে, কেপসেবলা? আমার শপথ, 

বিশেষ তোমায় স্পর্শ কোরে শপথ অর্লভ্ব শীয়্। 

ছুর্ভজয়। মহারাজ, গ্রাণনাথ! (রোদন) 
রাজা । কেঁদ না, কেদ না, প্রিয়ে কি বলছিলে 

বা, আমার গ্রাণে আর ধের্যয ধরুছে না। 
দুর্ভয়। মহাঁরাঁত, এই পৃথিবী যে ক্ি পাপে 

পূর্ণ যে. ভালকে কেউ ভাল থাকৃতে দেয় না, 
(মি আপনার দ্বিতীয় পক্ষে । রাণী বলে শ্বাপনাতে 
আমাতে বয়সের একটু অলামঞ্জন্ত আছে ব'লে, 

আপনার মনজ্তট্রিগ জন্তে আম একটু বেপবিস্তাসে 
মনোযোগী হই বলে, অন্তগালে কত শোকে কঙ কথা 

বলে, কত খ্জিপ করে-কিস্তু ত। কলে গর্ভে 

ধরিনি বটে, কিন্তু আপনার সন্তান তে।__ 

রাজা । আঁ] আমার সন্তান, কে 1--বিজয়? 

কি, তার এত বড় স্পর্ধা যে, তোমায় বিদ্রিপ 
করেছে? 

দুর্জয় | বিদ্রুপ কি মছারা, সে তো আত 

তুচ্ছ কথা, লোকের গ্লেষ তো! আমার অঙ্গের 

আভরণ হয়েছে । 
রাজা । তবে কি, তবেকি, শীঘ্র বল? তোমার 

অজ সেই পাষণ্ড আঘাত করেছে নাকি? 
চুর্ডায়। অঙে আঘাত! বিজয় যদি এই দেছ 

আমার খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলতে, তা হ'লেও 
আমি হাঁসতে হাস্তে গ্রাপত্যাগ করতে পারভুম। 
[কত্ত 

রাঞজ্জা। বল বল, কিন্তু কি বল? আমি যে 
কিছুতেই বুঝতে প1চ্ছিনে। 

দুর্জয় । ওহছো! হৃদয়েশ্বর,। সে কথা আমি 
বলতে পারবো না, সে কথা রমনায় আনলেও 
মছাপাতক হয়; ছা বিজয়, কেন তোর এ ভুর্দদতি 
ছল! 

রাজা । আ্যা, সর্বনাশ ! কি ছুর্মতি ! আন 
যেন কিছু কিছু বুঝতে পাচ্ছি, তা কি সম্ভব, ত 
কি জন্তব! সে অস্বাভাবিকতা যে পণ্ুস্থষ্টিতেও 
বিরল! 

দুর্জয় । আমি তো বলেছিলেম মহারাজ যে, 
সে কথ! বিশ্বাসের নয়, আপনি বিশ্বাম করবেন না, 
কেউ বিশ্বাস করবে না] 

রাতা। না না রাজি, আমি তোমার কথা 
অবিশ্বাস করছিনি, কিন্তু ভোমার ভাবে, কথায় 
আমার মনে যে সনোছ হচ্ছে, তা যে অতি 
অন্বমতাবিক--অভ্তি ভয়ক্কর! কলির প্রতাপ ঝি 

এতই বৃদ্ধি পেয়েছে, শোণিতের বিচাঁরলোপ 
হয়েছে? 

ছুর্জক়্ | হৃদফেম্বর। বলে-বিমাতা আবার ম' 
ক, তার সঙ্গে আবার সম্পক কি? বয়সের 
সামঞ্জন্তে আমিই তোমার উপযুক্ত, তোমার এই 
বিশ্বমোছিনী রূপ, তোমার এই নবীন যৌবন, বৃদ্ধ 
পিভাকে ভঞ্জনা কোরে কেন নষ্ট কচ্ছো ? 

গাঁ । রাক্জি। চুপ করু। আর বলো না, 
আর আমি গুনতে পারানঃ আর শোনবার গ্রায়োজন 

নাই । আরে ছাগাধম বিভয়। আজ নিজ হত্ডে 
তোর মুগ্তচ্ছেদন কর্বোঁ, শৃগাল-কুরুর দিয়ে তোত 
দেহ ভগণ করাঝো, রাণি। রাণি! তুমিই তো 
এই সর্ধনাশ করলে, এ বীতৎসপুর্ণ ছুর্ঘটন! তুমিই 
তো ঘটালে, আমি তো! দুরে রেখেছিলেম, না্জ- 
পুরীতে প্রবেশ করতে দিই নি, তূমিই তে। আপন 
সমল হৃদয়ের গুণে সেছরপে গলে পাষগুদের 

পুদীতে আনালে। 
দুর্জয় । মহারাজ, গ্রাণনাথ! আমার অপরাধ 

কি? জামি ভাগ মনে কোরেই নিকটে আনিয়ে- 
ছিলেম। ভালবাস্বো। আদর করবো বপেই 
ব্জিয়কে সর্বদা কাছে ডাকতেম) এ ভয়ঙ্কর কথা 
বঙ্গবার পঙ্জেও ঘদিও আমার হৃদয়ে সহম্র বিষব1ণ 
ব্দ্ধ হচ্ছিপ, তবুও বিজয়কে কত বোঝাতে গেলেম, 
কিন্তু মে একবারে উল্মভের হ্টায় আমার আক্রমণ 
কল্পে, নখাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্গভ কল্পে, 
জাম অবলা, তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা 



শর্ € 
বিমীতা। বা! বিজয় বসম্ত ২৩ 

কচি, এমন সময় বসন্ত কোথা হ'তে এসে “কি 
পপিষ্ঠা, আমার দাদাকে মারছিল” এই বজেই 
আমাকে প্রহার করতে আরস্ত কলে, আমার মার 

গ&না প?রে তোর এত ঘর্প” বলেই খলপুর্ববক 
মার অলঙ্কার সকল কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলতে 
গগলো ) অঙে যে রুধিপচিহ্ন দেখছেন, এ তারি 

ও! অবশেষে বুকে, সেই বুকের যখানে ব্যথ+, 
সেইখানে সজোরে পদাঘাত কলে, আম মৃচ্চিতত 
চয়ে পড়লেম, তার পর সংজ্ঞালাভ কোরেই কেমন 
কোরে এ পাপ প্রাণ বিসক্জীন করঞো, তাই 
ভাবছ্ি-- 

রাজা । আমার পুত্র নাই, পুম্ত নাই, অঙ্কপুর- 
রাজ আজ [র্ববংশ ছ'ল। পিংহাসনে এসে শুগাপ- 
ক্রু বন্ধক | নি বংশ আছ নিও হুত্তে ধবংল 
করবো! ওহো! পুদ্র হয়ে এমন শত্রু! পু ছয়ে 
এমন শত্রু! এমন বাঁভৎুপপুর্ণ ব্যাপার কেড বখগ 
দেখেনি, কেউ কখনও শোনেনি, বুঝলেন এই 
ষষ্ট বিভীষণ “কপ্লির শত পুত্রের পিতা হই"? 
বলে শ্রীরামচজ্জের গাঞ্গাতে শপথ করেছিলেন 1 ওঃ| 
এসহাস্অসহা-গ্রাণ অস্থির হাল বুকের ভিজ্ঞর 
ধু কোরে জঙলছে! বিঅয়-বসনের শোপিত 
ব্যতীত এ আগুন আর কিছুঙেই শির্বব।পিভ 
হবে না। 

দুর্জয় | মহারাজ, মহ্থারাঞড | অকম্মৎ মন 
কর্ম করবেন না, দাসীর প্ন্ত আ।পশি পুজধাতা 

&বেন না। 

রাজা । পুজধাতী | কিসেগ পুজ্রধাতী? কে 
অ।মার পুজ্র? নিজ জননীর প্রত্তি যে এখন পণ্ু- 
আচরণ করতে পারে, সে আবার পুপর 1 মানার 

বক্ষে যে পদাঘাতত করে) সে আঁধার পুজ ?, এরুপ 
রাক্ষলের ভীবিত থাকৃতে দেওয়া জগতের অনিষ্ট 
করা, রাজি! বাধা দিও নাও তোমার ল্গল গ্রাণে? 

নক নুছু ভাব এখন শুনে! না। আমি রাজার 
কর্তবা, পিতার কর্তগ্য এখন পাপন করবো, 

এই দণ্ডে সত] আহ্বান কোরে অপরাধীর বিচার 
কোরে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবো, বিচারকের 
১ক্ষে নিের পুক্র, পরের পুজ্র, আত্মীয়পর ভেদ 
খাক৷ উচিত নয়। 

দুর্জন়্। মহাবাজ-_ 
রাআা। না ন। রাজ্জি, আর বাঁধা দিও না। 

এক দিন তোমার অনুরোধ রাখতে পাচ্ছিনে, 
আমায় ক্ষম! করে, তুমিও সভায় এল, প্রয়োওন 
৬,তে পারে। [ বেগে গ্রস্থানি। 

ছুজ্জয়। আগুন জলেছে, খুধ অলেছে, ধুধু 
অ.লছে। বিজ্ঞুয়। আপন-হারা হয়ে শোকে প্রাণ 
দিতে গেছলেম, £স প্রাণ তুই পায়ে ঠেল্স দেখি 
তে প্রাণ কোথায় থাকে! যার চরণে মাথা 

রাখবার অগ্ঠ প্বযং রাজা লাঙাস্িত,। তার হাদয়ে 
তোর শয্যা পেতে দয়েছিলেম, এখন আস্থকস্ক! পময় 
মানে তোর দেহ লুটবে, ছুরদিয়মযীর আলিজন 
উপেক্ষা! কলি, যা যাযা-যমের আলিজনে যা 

| গ্রা্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

তিন্থ | 

দুর্ব-দ্ধি ও বটুক। 

বৃহ | হজ, আপনি দুঃখ করছেন কেন? 
কফিলের জজ্জা ? রাঞক্চাগিরা করতে গেলে লড়াই- 
ঝগড়া ছয়ঠ হয়, হারও আছে, জিতও আছে। 

দ্ু। যাঁও-যাও--তমি দাঁড়িয়ে থ।কতে 
অ[মার এত অপমান, জোমায় উজীরী দিপ্ইে তো 
আমার তলত টউঙ্গমপ করবে দ্রেখতে পাচ্ছি। 

বটুক| হুজুর, আপনি রাঘতক্তে বসুন আমি 

উজ্জীরের মলনদে বসি, তখন দেখাবেন, আবার 

এই বুদ্ধি আর এক রকম ঈ(ড়াঁবে, থেআক্গ আপনা- 
আঁপছি গরম ভয়ে যাবে, তখন কি পরার কাউকে 

ডরিয়ে চলবো, না দর্শনলাল ফর্শনলালের ভয়ে 
পিছপাঁও হব? এখন কি করি বনুণ, আপনার তো 
সব পৃরো এক্তারে আসেনি, কাছেই একটু চেপে 

চুপে যেতে হচ্চে, এখন শীগ পির শীগগির যাতে 
রাঞ্জা ব্যাটাকে নিকেশ কোরে আপশি গোড়! 
গেড়ে পিংহ।সনে বসতে পারেন, ভার চেষ্ট। 

করুল। 

দু। আরে আহাম্ম+, জামি চেষ্ট] করুলে কি 
ছবে? দিদিমণিটা হয কোন কাঞ্জের শর, তাকে 
তো বলি, যা ছয়, একটা কিছু কর, আমর! দখল 
টখল কোরে বসি ঃ ততই বলে, এখনও ঠিক সময় 
হয় চি, ১ময় হয়নি। কবে যে রসময়ীর আমার 

সময় হবে, তা তো বুধতে পারিনি 7; আজ যাছবার 

বে, একট চোটপাট শুনিয়ে দেব বলবো থে, 
সত্যি সত্যি কি" আমার খাবার ক্াজ্যে কটা নেই, 
তাই তোমার দেউটড়ীতে ছুবেলা ছু" টুকরোর আগে 

হাপিত্যেশ হয়ে পড়ে থাকব? আর এই হূর্ণতা 
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ব্টৌই বা মন্ত্রী রক্সেছে কেন? দিদিকে গলিয়ে 
কর্লয়ে আলল কাট ভাসিল কগতে পাচ্ছে না! 

ব্টোকে আমি যত কাজের কথা বপি, ক্টো ততই 

ঘ্যানর খ্যানর কোরে গীপিত জানাতে এনে । বেটা 

ঠিক কোরে রেখেছে যে, আমি বাজ! ছলে উন 
পাটরণী &বেন। আগে শালী, বোঝে না ষে, 

যখন যেমন হাল, তখন তেমন চল, চাক্তির খাঁক্তি 

ছিল, ভাই বেটার সঙ্গে তামাসা ফাষ্টিটা করা যন্ত, 
এখন ঝোনের অগ!ধ ধন, হীরেমন্ বট কি আর 
মন উঠে? 

*্টুক | মন তো মন ভুভীঁপ, মনের কৌপও 
উঠে না।. আপনি রাঞ্জা হয়ে গিংহাঁলনে বস্লে 
ভীর্মন্কে তো. গাটরাণী করবেন, কিন্ত 
গোলামকেও একটা কাঁকাতুম্ব! টাকাড$যা গোছ 
দেখে দেবেন, নিদেন টুম্টুনি- | 

দ্ু( চোঁপ-শ্বশ্তর- আমি কি তোর 
বটুক। আজ্ঞ নী না, তক বঞছি)-তা কি 

বলছি, ভবে আপনি দোদ্দিগ্ড প্রচণ্ড অপগণ্ড মহারাজ 

হয়ে লিংহাললে োডাঁমেল] হয়ে বস্ৃবস, আর 
আপনার ভাইনের দোছার মগ্লী ফুট থাকবে, সেটা, 
কি ভাল দেখার? 

ছু। ফুট কি? একবার মটুকখানা মাথায় 
দিই, তার পর রাঞ্ চালাই কি রকম দেখ না! 
বর ঘর মেক্বেমানুষ লুটন, এ রাজ্যে কেউ ভুটু 

কোরে লভীপণ। দেখিয়ে যাবে, তার যে! রাখছিনি, 
আমার ধ্বন্ায় লেখা থাকবে, *শধবা বিধবা নাস্তি 

নাস্তি নাগী পত্তিব্রত1।” 
বটুক। আহা হা! হুজুর, তবে তো একবারে 

রামরাজিি হয়ে গেল। বামচন্াজ্জী যমন লকঙ্কাকাও্ 

কোরে "এক এক বাননেক্স কোলে দশ দশ নাশ" 
বকিস্ করেছিলেন, হুজুগ আমাঁজের উপর লেই 
রকম নেকন্জন করলেই কশীতে মন্দির দেবার 
কাজ কোরে নেখেন, একবার জড়াক কোরে 

হুজুর তক্তখাঁনীয় বপে পড়,ন 
দু। স্ব দেখ বটুক ভাট, হীরেমন্ বেটার 

কিআাকেপ! আজকে দণ্ডনে বাটার লঙ্গে হাজম্ 

হছওয়ান টাকাগুলে। দিতে পানুম না বলে আমাকে 
ফট ক্ষোরে জপমানটা কোরে বসলো, আমি এ'দন 

পরে বেশ বুঝতে পারুম ষে, বেশ্তার ভিতর সতী 
নেই! 

বটুক। হুজুর যা বলেন, হায়রে 'লকাল। 

দু। কিস্তুদেখ, বেটাতকে একবার জবা কোরে 

দিচ্ছি । 

বটু+। হ। ভ্ভুর, কোটালাক হুকুম দি 

দিন বেটীকে কুড়ম ঠুকে) আমি শান্জীদের গোট। 
ছুই বাটলো চুরি কোরে ব্টায় ঘরের ভিতণে 

রেখে আস্বো, তাঁর পর্ চোরাই মাল বেরিয়েছে 

বগলে বেটীকে গ্রেপ্তার করা যাবে। 
ছু, আরাম রাম, বটুক ভাই, জামি দেখছি 

উদ্ভীগী কর! তোমার কাপ নয়, তুমি মেগ্সেমীন্ুষণে 

কিকোরে জব করতে হয়, ভা জান না। 

বটুক। আজ্ঞা, না ভু, ্রখানটা আঁ? 

একটু থ!ম্তি আছি। 
দু। টাকা, টাকা 1 বেটা তিন হাঙর টাকা 

ভন্টে আমায় অপমান ককেছে, তেমণি তিন 

তিরিক্ষে তে্রশ হাঁার টাক! বেটার নাঁকেও 

ওপর ধবে দেব, দেখি বেটার মুখখানা কোথায় 

থাকে । শ্বপ্তবী তখন, যে পণ আন্গ ছুড়ে ফেলে 

দিলে, পেই পণ আমার হাত থেকে কেড়ে পিচে 

খাবে। হাহাহা! কেধন বটুক ভাই, বেম্ণ। 
ভব ছবে কিনা? ভাছা হা! 

টুক হাহা হা! (টা ভাগী জন্দ ছবে। 

তেত্রিশ হাআাঁর টাকা পেলে বেটার বাজ্িশ নাড়ীর 

টান ধরৃবে, হীরেমন্ বাছাধন তখন এানের কপচানি 

ভূলে গিয়ে পীবরিতের রাধাকৃ্। বুল ঘরৃষে, 

হাহাহা! 

(ছুললতার প্রবেশ) 

দুর্লতা। হাহাহা! ট্যা হাছা হা! এখাপে 

দাড়ান দাড়িয়ে ঘোড়া ভাকচেন পোড়ারমুখো, 

মুখে তোপড়া! বেধে দেখ না কি, দাঁপ। খাবে? 

উদ্দিকে যে আকুণ্ড কুণ্ড বেধেছে, তার খব্র আছে। 

দু। কি কি, ভোমার মুড বেধেছে, কি, 

হয়েছে কি? 

দুর্লতা | বালাই, যেটের বাছা ষণ্ঠীর পাস, 

আমার মুণ্ড বাধতে যাবে কেন? মু বাধুক 

তোমার | কেই সেই-_বুশবুলী, না হুরী না হীরেমন্: 

কে.একে-সেএ চেকখাগীর ব্টৌোকে এক 

বার ধরৃতে পারি তো মশাল জেলে বেটার ডান! 
পুড়িয়ে দিই। আচ্ছা, কেন বল দেখি মামুদ্ধী, 

ভোমার আমার ওপর থেকে মন িব্সে বাচ্ছে? 

আন বুঝতে পাচ্ছি, প্র নচ্ছান হিন্সে। এ 

ছাড়ছাবাতে হুতচ্ছাড়া নেশাখোর গতরখেগা 

বিন্ষেই তোমার শনি, এ যত বেটা পাবগীর বাড়ী 

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার উপর তোমার চিন্তির চটিয়ে 
দিচ্চে। | 
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টুক ও দোল্পা।- দোলা-দোঙ্গের নেতা 
যাব ওপর কেন, আনার ওপর কেন? আমি 
কডু জানি না, তোমার মাথা থাই। 

সুর্ণতা | কেন, পেটের ফাড় কি আর কিছুতেই 

;ছে লা, তাই আমার মাথা খেতে যাবে? তোর 
:& ভা পেলে ছুব্ব,দ্ধি মালার সাধ্য কি যে, 
আমায় অপঘেন্না করে। যে মামুজী আমার দেখলে 
5ক ভাঁস্তো, কত চোখের ভঙ্গিমে করুতো, কথ। 
ইভ যেন গোলাপী গাণ্ডেরী, পে মামুজ্জী আজ 
যাক বলে কি নাঃ তোমার যু!” আমার হাল 
2-সেই চোখখাগীদের হ্দন 1 আচ্ছা, আমিও 
(দি, ভুর্হাকে ছেনং] করে রাকগদী কার 

অকুপতে প1ও, তাও দেখছি! হীরেহন্ তে 
চু বেমনূ, ভথন ফিড়ে যুটবে না। 

দু। ভাহাড1! চটেছে চ:টছে- 
আমার ভাগী চটেছেন 

কও না কথ, ও দুর্লজা। কেন মলে ব্যখ। দাও! 

চটে রটে কটমাটিয়ে, তুম ফটিক চোখে চাও । 
বটুক। ভারি সাথে কমেজ ঈতে বটুবত্ে 

৭য় খাও । 
দুর্ণতা। 

এ1াণঞচদ 

বেয়ে বোটে, আনৃহ্ক ঘট, তাও 
শাঁড়াও বুঝি ৮ তা বুড়ক না বুদ্ক, ভা 

বা ছক, যার ডুবে ভার ডুষবে। আমার ক 

দান ভে দাসা ই, লাঙল দাপট খ!কবে। 
'এজ্জগানমী হওয়া যদ নগার্ডে লাই এইস, তখে 

বরাকে রাজা কতবার জগ্তে মার ঘুর আরে 

লকের মুনি কড়লো কেন? | 
ছ। রগ কচ্ছো কেগ, খব?টাং কিল শা? 
ডি সবব্রে দাম আংদ্দক রঞাতি, 

স্য আমি বলুবে কেন ? ঝলৃবো না ভোমাও 

না ধ্রযে হাজ্তে, মুখ টিগে টিপে হাসছে, 

এইবার ছুন-ছুল্-ছুল্--গুপবাহাপের গীঁগ 
“ডেছে, এইবার বজ তো নুন্তন খব্য়টা কি? 

দুর্লতা; ব্লুম তো খবর খুধ জবর, আঁ 

একেবারে পৃ ফলন, এখন তল কো আমার 

নয়ে শিংহাসনে বসতে পাল্লেই তূমি রাজা | 
দু। রাজা! রাকা! আই আমি রাজা! 

ক ঝকম, কি রকম? 

বটুক। হুজুর রাজা, আমি উজ্জীর, ক্যাবাত, 
ক্যাবাত ! 

দুর্লত।। মামুদ্ধী, বোন তোমার এক আন 

বটে, একেবারে ধনুক-ভাঙগ, পণ কোঁগে বমেছে 

যে, রাজা যদি ছেলে দুটোকে খেরে বজ এনে না 

দেখা তা নিতে নী ইয়ে মবুধে। ওগো, 
সংক্ষেৎ লজীস্পগ্থীর পো গনম্মেছুল গে, লাক্ষেৎ 
গতী-লক্ষীয় পেটে অন্মেছপ, কি কারা গো কি কানা, 
ঠিক যেপ লতি] শক্তি; বুড়া আঁতে ঘ। 
(দিয়েছে, বলছে যে বিক্ধে ড়া তার ছাজ খেতে 
গেছপো, আর এই ছোট বঞ্জকুটে ত।কে ধারে 

পিদ্দধ কারে (মখেছে, একেবারে শান নেবার 

হুকুম ভয়ে গাদন নং 
গেছে। 

বটুক। ধা ধিলী জা ধিদক থিগো। ভাক 
তাক গ্রিন ভাব, দে পাগ ধুলো, আমার ভুলো, 

বেঁচে থাক, তুই বেচে থান 
ঢু। বালস ফি চাল, বগিস্ কি ঠ পিদিমণি 

গঙ্ে তগোঃ 1 *হকুম হয়ে 

আমায় বুজধিন থান 14 বলবে দিদিঘাণি মইলে 
তাকেছ করতে পট9111 শঙ্গি ব্লুম তে! 
দি, ঠিক আনিস্ £ 

দুর্লভ]: মার ভ1৮ নমুদ্ধী মাইপি, 14 

তে! তোমা শেক দিসই ধিয়েছি, আজ গাও) 
ধলুম। এএখাগ ৬ক্কা বাজিয়ে গিকে ভঙ্গ ছারখার 

ব়। 
ক বট ওই, বুক ভাই, এইবার শি 
ঠাপা চো ॥ বত ॥ ৮ম শর কি, এইবার 

পা টার খড়টিই শহ কি খকটা আধার 

গার বা) বানি, যা হচ্ছ! তা ববুতে পারি, পোকা 
কধ।, স্থি ২ ব্টুঃ ৬ ৩ ৮ 

বু: আও টুক ভাই, এই শীগগিক শীগ'গর 

জা খানায় চপ, জপ নি একটা সস্কাগ গোযষাক, 

আদ একটা মদ পোষাক পঙ্জে বা কোরে গে 
চনত আলে। কারে বাশ। 

দুল) পার দয়? 

বটুক 1 শ্যাম ভুমি অকণ দেছে স্তনে বাপ্রা- 
বৌ! ওয়ালা পাধায়া্ টাখোজাছ গহনা । 

ছুলতা। খামুদী, খাণুসাথ। এঙ্বখার তো 
আমার য।কধা দিখেছিলে, আমায় গন্ধর্ধ বিয়েটা 
কোঁগে কে আমি ধান-দুরকো। আনি 

( গীত ) 

আমার পাহন।দে প্রাণ আটখান।] 
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পানি না। 

আমি আসছি ধান-দুব্বো লিয়ে, 
মযুদ্তী করুবে বিয়ে, 

গগাগলি উলাঢলি করুবো ছুর্না | 
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তোমার মুখখানি কি চমত্কার, 

দেখে তোরে মাথ! ঘুরে হয় একাকার, 
যুদ্দ তালবালিস্ সামলে থাঁকিস্ 
[দিল নাকে? ভাই গ্রাণে হানা ॥ 

| সকলের গ্রীস্থান। 

তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভান্ক 

বাজলতা | 
* 

(মন্ত্রী, সভাঙ্দ্গণ ও বন্িগণ ) 

১ম সঙ1। মন্ত্রী মহছাশর, জারজ এমন সময় 
মহারাজ যে সস্ভা আহ্বান করলেন, এর ছেতুকি? 

মন্রী। র ওসাছেব, ছেতু কি, তা আমি 
অবগত দই, কারণ অন্মপন্ধীনের ছগ্য উতৎস্ুকও 
হইনি, এত দিনের পর মহারাওে যে আবার 
সভায় উপাস্থত ছায়ে সিংজাপনে বসতে দেখব, 
আবার খাঞ্য-সন্বন্ধীয় কাধে মনোযোগী হ'তে 

দেখবো, এতেই আমার হাদর় আনলে আগত 

হচ্ছে! 

হয় সতা। কিন্তু যে বর্মচানী আদেশ-গ্রে 

নি গিয়েছিল), ভার যুখে শুন্লেষ যে মারা 
কার উপ যেন অত্যন্ত কুদ্ধ হয়েছেন! কোথাও 

কি কোন বুদ্ধাবগ্রহ হ্বা সম্তাবদা আছে? কোল 
শত্রু কি স্পর্ধা কোরে আমাদের মহারাজকে 
অপমান করেছে? নিরদ্রুত লিংহছকে জাগরিত 

কোরে আপনার অমঙ্গল কে জাপান ডাকলে? 

মন্ত্রী। ঠক, আমি বত্ত দূর জানি, তাতে 
আপাততঃ কোন বছিঃশক্রয সজে বিবাদের তো 
সম্ভাবনা নাই) কিন্ত আমিও মহারাঞ্জের তাবে 
বিলক্ষণ ক্রোধের লক্ষণ দেখছি; কি যে কারণ, 
কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। অনেক দিন--অনেক 
দিন কেন, কখনই আমি মঞ্ারাছেকর এনপ বিকৃন্তি- 
ভাঁথ পরিলক্ষিত করিনে, আছি যখন রাজ পনিধানে 
উপস্থিত হুলেম, দ্রেখলেম, তার চক্ুত্বস্ধ রুত্যবর্ণ, 
সর্বাঙগ কম্পযান, গলাট ছ'তে স্বেদধারা প্রবাহিত 
হচ্ছে, বঠম্বর কদ্ধপ্রায়, ছুটি একটি কথায় আমায় 
সভা জাহ্ব।নের আজ্ঞা দিলেন, তাও অতি কষ্টে, 
কিন্ত সে বাই হ'ক,যে কারণেই নয়নাথের এবুপ 
ভাববৈশক্ষণ] হক, নিজ্িত লিংহ যে ভাগরিত 

হয়েছেদ, এর জনেই আমি জগদীশ্বঃকে ধচ্ঠবাদ দি। 

মহারাজের নিজ্জীবপ্রান়্ প্রাণ যে আবার উৎসাহের 
তরদে আলোড়িত হয়েছে, এতেই আমার হদয়-- 
আননো নৃত্য করছে। 

১ম সভা । এইযে, এইযে] মহারাগ লভায় 
অ1স্ছেন। 

(মহারাজার প্রবেশ) 

সকাল। জয় ওয় মারা জয়সেনের অয়! 

১ম বন্দী। অয়পুর-রাঞ্জ্যে কমল] অচল হন; 
মামাত প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ অয়সেন 
সুস্থশগীরে মনের মুখে দীর্ঘদাবী হয়ে পত্রদল দমন 
কোরে, মিত্রবর্গের মঙ্গলসাধনা কোরে ধরণী শাসন 
প্রভাপালন করুন। রাধার্লীগজী রাঞ্জকুমারযুগলের 

মঙগলবিধান করুন। 
সকলে। আয় জয়পুর-ধারন্ধের ভয়! জয় 

মুন্জাঙ্াজ জয়৮পনের অয়! আয় রাজকুমারদরের 

অয়! 

১ম লতা । মহ্থারাক্ যে আজ শ্বয়ং সতাস্ছলে 

উপস্থিত হবেন, এ শুভ সংবাদ বিদ্ধ্যুৎ্বেগে রাজ্যের 
সকল স্থানে বিশ্বৃত হয়েছে, উচ্চ নীচ সমস্ত গ্রঞাই 
আর আনন্দে নৃত্য করছে। 

রাজা । মক্স। কোঙিওয়াদ এখনও আসেনি, 
কোতভওয়াল এখনও বন্দীদের আনি? 

মন্ত্রী। বন্দী! নরনাথ কোন্ বন্দীদের কথা 
আজ্ঞা করছেন, আমি ভো ত কিছুই জবগত নই। 

রা । বটে বটে! সেকথা আমি তোমাদের 
কাছে এখনও প্রকাশ করিনি বটে! ভাল, এখনি 
জান্তে পারবে । মন্ত্র লভাসদগণ! এখনি আমি 
কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধের বিচারে এবৃত্ত 
হব, তোয়াদের ভ্ায়ষত, শাস্্রমত, সাধ্যমত তদ্বিবস্ে 
আমাকে সাহায্য করতে হবে। 

মন্ত্রী। এত দিনের পর মহারাজ যে এই সকল 
গুরুতর রাক্দোপযোগী কার্ষে স্বয়ং হস্তক্ষেপ কর্বেন, 
এতে আমাদের উতৎ্গাহ শঙগুণে বঞ্চিত হচ্ছে) 

জগদীশ্বর-কপায় আমরা কেহই কর্তব্য পালনে ক্রটি 
করবে না। 

রাজা । আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, পক্ষ- 

পাতশুন্ত ছয়ে রাজার খিচার কর! প্রধান বর্তব্য 
কিনা? 

ম্ত্রী। লাক্ষাৎ স্ায়ের প্রতিমূর্তি জয়পুরাধি- 
পতিকে সে কথা কি আর স্মরণ করিয়ে দিবার 
আবশ্যক? আর এ রাজবংশ ভেদাভেদ-জ্ঞান 
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ব্রিছিত গ্যাক়-বিচারের অস্ত কৰে প্রসিদ্ধ নয়? 
মারা, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, আজ- 
কার বিচার্ধয বিষন্ধ কি এ"্ং অপরাধীই বাঁ কে 
গিজ্ঞাসা করতে পারি কি? 

রাজা। আজকে যে অপরাধের বিচার ছন্য 
আমি লভান্থ হয়েছি, তা অবাঁচয, অশ্রাব্য, জতি 
গুরুতর, অতি তদস্কর, পিশাচেরও কল্পনার অতীশ, 
আর অপরাধী--এই যে কোঁতওয়াশ পাষগুদের 
আন্ছে। 

(বিজয়, বসম্ত ও কোতওয়ালের গরবেশ ) 
মন্ত্রী ও সভাসদুগণ। জয় কুমার বিজু ও 

বমস্তের জয় | 
রাজা: এ কি নস্ত্রিন1 এ কি অমাতাগণ | 

সভাস্থলে তোমর] অপরাধীর জয়-.ঘ!ঘপ: করছে! 
এরূপ অ+চরপ রাজলীতি-পবকুদ্ধ | 

মন্ত্রী । অপরাধীর অয়-ঘেষণ:! ১, অপরাধী 
কে? কেউ তো উপস্থিত নাই, আমর: তো প্রধানত 
কুমারছ্বয়ের নাম উচ্চারণ কেরে জ:ধবনি করেছি 
ঘাঝ্র। 

রাঁক্জা' হতে পারে, জ্ম হস্তে পারে, 
তোমাদের অপরাধ নাই! কোঁতিওয়াল, কেন 
তূমি- নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কাজ করগে? বন্দীকে 
বিচারের স্থলে বন্ধনাবস্থায় আন্ডে হুয়। ভা কি 
ডুমি জান না? 

কোত। মহা়াজ, রাজকুমারদয ভন স্পর্শ 

করুতে আমার শাংল হয়না) আর ছারা স্মরণ 

করেছেন ব্ল্খাম'জজ কুমারেরা আগ্রহের আহত 
আমার সঙ্গে এলেন। 

রাঙা। তোমায় কার্ষে; আমি আসঙ্ই হয়েছি, 
গায়ের চক্ষে, কর্তৃব্যের চক্ষে, আতপ উচ্চনীচ 
ভেদ থাকা কখনই উচিত নয় আপনার কর্তত্য 
কাজ কর, অপরাধীদের শুঙ্খলে আবন্ধ কর। 

বিভয়। (স্বগত ) কি এ! পিভা কার উপর 
জু হয়েছেন? কাকে বন্ধন বরৃতে ব্ল্'ছন? কে 
অপরাধী? কোতওয়াল রাজ-কুমারের অঙ্গ-স্গর্শের 
কথ! কি ব্ল্ছে? 0. 

রাড1। কি) এখনও আমার আ.জ্ঞ! গ্রাতপালিত 

হচ্ছে না? অপরাধিগণ এখনও মুজছ্ত্ত ? 

(কোতওয়ালের বিজয় ও বসকে বন্ধন 
করিবার উদ্যোগ ) 

বসস্। কি কোটাল, আমার গায়ে হাত! 
দাধ।কে বাধছো যে? (দৌড়িয়া রাখার নিকট 

গিষ়্া) বাধা, বাবা, দেখুন, দেখুন আপনি ক্কোন্ 
চোরকে না কাকে বাণ শল্পেন, কোটাল 
আমাদের বাধ.ত যাচ্ছে, ব্দাগনি কেোটালকে 
তা'ড়ম়্ে দিন] 

রাজা। পাঁষও পুন্র, দুদ ছ, আমার অঙম্পর্শ 
করিসূনে, অপরাধীদের স্কুলে গিক্ষে দ।ড়]| 

বিজয়) কেন পিতা, আপনি আমাদের উপর 
কু হয়েছেন 7 পেখুন। আপনার বসন আপনি 
বকেছেন বলে অভিমানে রোদন করছে, জামর! 
তো কোন অপরাধই কঠিন, আমাদের লেখা-পড়ার, 
অস্ত্-ক্রাড়ার পরীক্ষা পিন, পর্ডিত মহাশয় আর 
বন্ধণঞ্জা আমাদের যত শিখিয়েছেন, 'আমরা1 সব 
শিখেছি । 

বসত | বাবা, জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত 
চণকাগ্লোক মুখস্থ বলৃছি, আমি ওড় পাখী ভীয়ে 
বিধতে পারি, হা দাদা পারিনি? 

রাজা । আগে নরাধম বিপয়, তুই না আমার 
আো্ঠপুত্র ? তুই না এ রাজ্যের উত্তরাধকারী 1 
তোকে না শীগই যৌবরাত্যে শতিযক্ত কোরে 
খাজযুকুট পরিয়ে আমি রাজ-কার্ধ। হ'তে অবসর 
গ্রহণ কর্তবা বলো মনে মনে বড় পাশা ক!চ্ছজেম, 
তা তোরই এই কাঁজ? অধশেষে আমাক এই 
গতিদান দিপি? 

বিজয় পিতা, পিতা, আম, কি অপরাধ 
হয়েছে বলুন? আমরা অল্পতুদ্ধ ছে.দ-মাছুষু, না 
জেনে কোন দোষ কোরে থাকি, আপনি শিভা, 
আমাদের শাসন করুন, শান্তিবিধান করুন| 

রাজ।। শাপ্তিবিধান? জানিস কুপাণার, ষে 
অপরাধ করেছিস, তাতে সামান্ত ঘাতকের হছে 
সর্বশমক্ষে গ্রাণদণ্ড ভিন্ন তোদের অন্ত শি নাঁই। 

বিছয়। গ্রাণদণ্ড | 
সকলে। প্রাণদণ্ড! 
মন্ত্রী। রাওকুারদের প্রাণদণ্ড! 
রাজা । কেন নস্ত্িন, কেন লঙাসদ্গণ, আশ্চর্য 

হচ্ছাকেন? রাজকু-ারদের প্রাণও গুনে সঞ্লে 
যে স্তস্তিত হলে দেখতে পাই! তোময়াই না বল্- 
ছিলে যে, রানার পক্ষপাতিতাশৃগ্ত হয়ে বিচার 
করা কর্তব্য, দগুগ্রদান অপরাধের গুরুত্ব বা 

গঘুত্বের উপর নির্ভর ধরে, অপরাধীর পদ বা বংশ- 
দর্যযাদার উপর নয়। 

মতরী। নরনাথ, আপনার স্তায়দৃষ্টি ধা বিচার" 
বুদ্ধির গ্রতি লন্দেছ করতে কে পাহুসী হবে? কিন্তু 
রাআকুমার্যুগল অতি শান্ত, ধীর, নগ্র্ততি, অতি 
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মিষ্ভাবী, সর্মঅনপ্রিয়, ভারা গ্াপনণ্ডেদ উপযোগী 

কি অপরাধে জপবাধী হ'তে পারেন, তা আমাদের 

কল্পনার অগোঁচর। 

রাজা । তোমাদের কি, মন্ুঘ্যের কথ! দু 

থাক, দে পাপকার্য) পিশাচেরও ব্গুগার অগোচিঃ। 

আমি প্রর্ধা& বলেছি, আঙকে যে অপরাধের 

বিচার হবে, তা অশ্রাব],। অব): অনরাধীর 

সমঙ্গে আছে, ওদের ছিজ্ঞাপা কর) পাণিউ বিয়। 

দুাজ্। দোষ স্বাকা? কোরে যতটুকু পাবিস্ ম₹- 

পাপের প্রাযন্চিত কর। 

বিয়। থাবা, কি ব্বীকান করবে, কি পোষ 

করেছি আমা তো। কিছুই জানিগি। 
বসন্ত / বাবা, বাজবাড়ীতে এসেছি বালে কি 

আমাদের দেব হয়ছে ছোট মা পা আশতে 

পাঠে, আপনি লা ডাকতে পাঠালে, আমরা তে। 

শিক্ষা-বাড়ী ছেড়ে আম্তৈম না। বাধা, আপনাকে 

দেখবার অঃ) আংমীঘের মন কেমন কগতো। আপনার 

কোঙ্গে ওঠবার জন্ শান্ত; দিদির কাছে কাদ্ঠম। 

(কি আপনি আন্তে লা পাঠালে তো আমন 

আস্তে পাতুম পা, আবার আমাদের শেখানে 

পাঠিয়ে দিন) আর আমরা কখনও আসব সি মশ 

কেমন গলে মূল মনে কীদিব, এথাতে আস 

আর লাম বরখো লা । 

কারা এখানে কিং এখানে কি, এ পৃথিবীতে 

আর তোদের ঘন নাই । হিছি ছি! এশ্ফ 

বংশে এমন কুপাজার সন্তান! পুত্র হছে জননীর 

প্রতি এমন শন্থ।ভাঁবক অতয৮1% 1 

[বজয়| জনপার গ্রাত অত্যাচার, 

ছোটমার প্রতি 
রাজা । চোঁপ মঠাপাতক, তান কুৎসিত 

বসলায় আস পরি মাতৃশক ৬৯৭ করিসনে ও 

স্বগীয় নাম উ৯ট8শ করবার আর তো? অবধকার 

নাই। 
(িআক। কেস পিতা)? 
রাজা । কেন ?কেন তোর কলু'্যত অন্তঃ- 

আকে ভিজা করু, আজ কি মহাপাতকের কাধ) 

করেছিস! নেহম্কী সংলা রমণী, যিশি তোদের 

আপন গভঞ্জাত সন্তান অপেক্ষা যত্বু করেন, তার 

প্রত আজ ক সৈশ1৮ক অতযাচ14 করেছিস! 

বিজয়। মহারাজা আপন পিতা রাজ, 

উভয় সম্প কই আমাদের শংসন-পাগনের ক্মবিকারা 

আপনার লম্গে বলছি, সভান্থ সকলের সমক্ষে 

বলছি, এই বর্দমাসলের সমক্ছে, অন্তধ)ামী জগদীশ্বরের 

পে কি? 

অযৃক্ত-গ্রন্থখফলী 

সমক্ষে বলছি, বাঙ্যনুলত চঞ্চগতা হেতু বিবিধ পোঁষে 

দোঁধী হতে পারি, দিস্ক অস্তগাত্ম। পপ-কজুবিভ 

নয়, হৃদয় আমার নরকসতৃশ লয়) ছোট-মাঁকে 

কোনরূপ পীড়ন করা দুরে থাকুক, দঃবণেও নে 

কথ! কখনও আমার নিত্রিত মনে স্থান পায়নি । যে 

পরননী আমাদের শৈশবে ফেলে পালিয়েছেন, ন্ট 

কাল ধার মুখ দেহে আমাদের অকালে বঞ্চত 

করেছে, হেই স্বর্গগভা গর্ভধার্ণীকে শমি যেমন 

আন্তরিক ভঞ্জিৎ সহিত পুক্তা কোজে থাক, ছোট- 

মাকেও সেইরূপ পুলা কোরে থাক! 

এআ । পাপের উপর পাপ, মন্াপাতকের 

উপর আবার নিথ্যার পাপ সঞ্চার করছিস্। লরাধঘ। 

অংগ কি জন্য অপরাতে রাজ গৃহে [গয়েছিলি ? 

(বিজন: ছ্রোট মা আমায় প্মরণ করেছিলেন। 

বসন্ত হা) ছেট মা তো দাদাকে তে 

পাঠিয়েছিলেন, তিনি দাদাকে কতবার ডে-ক পাঠান, 

কত আদর করেন) কত ভাল ভাল থাখার, কত তালি 

তাপ দ্িনিধ দেন, জানার চেক মা দাঘাকে বেশ 

ভাঁচাবামেল, আমাকেও ভালহাসেন। কাত গিয়ে 

2াবালে ঈীড়াদে কত আদর কেশ, কিছু দাদ? 

মত (ডক পাঠান নাঃনা বাবা, লা, দানা মাকে 

কিছু *পেনি, আপাঁন বাং তাকে ডগ করবেন, 

অপন।কে [মিভিমাছি পেছে। 

( ছজ্জ$ময়ীর গ্রুনেশ 

ধাহাকফে তক মিছযিছি বলেছে €ষ পাবাও 

তোমায় মেরেছে, তুমি বাবাকে বল তিতা লে সং 

মিছে কথা | ইং মা, দাদা তোমার ভবে টি? 

আনি তোমায় ভাপহাসনে? হামা, কম আমাদের 

ভালবাস, "1?" 
রাজা । রাজ, 

করেছ তোমা এ 

ভা! চর 

রং £ রং ৮ 

রাজ, তুমি এসেছ, বেশ 

হ্যাপি য় দিলা 
পাপচারণের 

মশানে পাঠাইনি। ওরে ছুগাক্ম (বয়, এখনও 

তোর মিথ্যাকথা বলতে সাহল হয়া গাণঃ প্রতি 

অত্যাচার কণিসনি। এ কথ ক এখনও তের পাপ 

রগনা হ'তে নিত হবে? 

বিভয়। মহারাছ্ছ,। আপপি (পিতা, জগতে 

জগত্ণিতার প্রতিতুষ্থরাপ | আপনার সখ 

বলছি, জল৮14 সমন্সে বলছি, আনি তার প্রত 

কখন কোন দিন কোন দুবছর কর্চিন পিতা, 

জামার মুৎপালে চেয়ে দেখুন, [প্তার স্রেহবিগলিত 

পক্ষপাতের চক্ষে ছেখতে বলছিনি, আপনার 

অতিজ্তাপূর্ণ রাঁজঠক্ষে দু করুন, আমারি ৮৮ 
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এয লুক্তারিত আছে কি 11 আমান মুখ হাদয়ের 

'এচদধ্ত। প্রকাশ পাচ্ছে কিনা? 

রাজ] তবে কি রাজ্ত আমার মিথা! 

শা্সছে ? ছুরাচার, ভীতি পিস্থীপের পঞলদা পাই 

জমি উপস্থিত ৮1 হালি পাগল! কালা এতসখণে 

আাস্বহতা কোরে পাপ্পৃথ্ণী গঙ্গিতাগ কর্তো, 

জন্রমফাপে অত্য কথ। ক, ব্লু আল পা? গৃঙে 

গরে কি ছুষ্ধার্ঘ) করেছিপি? কি ঘটনা হাছছিল? 

অমুপূর্ব্বক সমস্ত ঘটন! বল্! 

ুর্ভছ। (স্থগত) সর্কানাশ ! সর্দিতশ ! সবই 
(ক্কা কাশ হবে! তখন তা লব বলছে ফেল্গুবে 

মকবাজ কার কথা শিশ্বাস করুন? জামাত কথ 

১) বিজক্ের কথা? (গ্রাজাঙ্্ো ) চি, লতা তিলা 

+মণীরকে আর কেন বাজঙসভা মাঝ দজ্জ পেন) 

বাঁ: কাজযুুগ সািজ্ঞী, 

এ জভস্থঙ্গে এ রাঞ্ো, তা কথ কার বিন? 
তুমি পধব। জা, 

কামার এতে কিসের লজ্জা ত লজ্জা হাস ওযা 

উচিত সেট পাপাত্। সেই লশিখাচজপা। পু বুল, 

চন, ধর্ণ, জঙ্স। যাঁকে বাজ, শী জলে পা ”্গ 

এ্াধম, তোর আর কি বল্ধার শ্যাছে।? 

বিজ্ঞয়। আননলীর গুন যে 
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কখন কোন ব্যবছার কাঠশি। আস আট কচু 

বল্ধুর নেই ! 

গা্ধি ধার 

(কি এথা। 
গাঞ্জা । তবে রে না ধম, বাল 

কথা বলছেন? 

বিজয় । আছি জানি 
পায়ে রানীর গা 

কাপ 
রাজা । কফি! জানিস্ন 1 

গিয় তুই কোৌলন/প উৎপাত করিস্নলি ? 

শাল চয়ন? টি এ 

বিজয় । পিতা, মভারাছ। অধম সন্যু প্ে 

মার্ডণ1 করুন, কি হয়েছিল লং তক্সেছিপ। এ 

প্রশ্রের উত্তর আমাক মুখ হ'তে পাঁবেশ লা, পা 

1কছু বে না, আম প্মপরাধী বাপে 

বিশ্বাস হয়ে থাকে, দণ্ড প্রদান করুন, আম সন্ত 

পেতে নেং। 

দুর্জয় | (শ্বগত) আহ) বাচিলিম ২ ৪ ন্ 

বযেনা। আঃ বাচলেম, তবে কি প্রথতও আম 

আশ আছে? মনকি ফকেছে? 

রা । তই মনে করেছস্ যে, আনি পভ 

্সেছের বটুভৃত হয়ে ভোকে মাজ্দলা কনুতে। তাই 

সাল কোরে দণ্ডাঙ্ঞ' প্রার্থনা করুছিসু? বিস্থ ই 

বেশ জানিস্, তোর মনত কূলাদার আজ শান্ত এ 

অংপলার 

আস 

বংশে জন্মগ্রচণ করেনি ক্ষায়পরাযশত!, 

পঞ্ণপাতশুততার জর আয়পুরতাজা চিরবিত্যাত। 

এখন ভূই আমাও চাক্ষ আমাক গজ পয়। এক অন 

অন্ত লামা পরাগ । চপ শাঞ্জ ৬ আর জোতে 

কিছুমজে ভেদ শই। মন্ত্র, সতাঙদ্গণ এ 

£গধ্য বাক, এই রাও খাজিকাশীর গ্রাতি 

পরম পরিজ সতী আপনার বিমাতার শত্তি বশ 

প্রকাশ অস্বাজাবিহ অজাচার করতে উদ্তত 
হয়েছিল! 

সধাশ। 
মিথা। বা! 

রাও; 

আসজাং। দঃ মিথ্যা কথা, 

[ক1 ক বলে অঙসজ্ব 1? বুগুজ 

(কবলে মিখা। কথ? এক 

দু” ল'মনা গ্ীলোকল লি হন্ধ এ বা সহজে 

প্রকাশ করে সা, শর স্বয়ং বাজী কি এ বিষয়ে 

আহা! 1 দেখ, ভা 

সওজ যুখনগুঙ গযন্্ায় পাতুধর্ হয়েছে, পাজিকমণ 

সপ শুন হাতে অস্ত প্ঙ্িত ফান বং আমি 

বিশ্বাল করতে পাগিিআ লীরঘীর মতি বিপগীত- 

গম] হজ্জে ছিমালয়ে গাজযাবজীন করবে, খরিহর 

নেশ-তে র্যা উদয় ছকে, উগ্তাল বের উচচ18ণ করবে, 

বিস্তর ৫ পিক এনীলা বাপা আমার জদয়রাজোর 

রাতোম্রা যে মিখা কথ। বথুবে। এ কথা আমি 

করনত বিশাল করত পারি শা । বিশেষ এমন 

মায় [প্দাকিণ যনোবাথা পেতে 

হ'তে বি না জঙান 1 

(মখ।। কথা কালি চুন $ 

কথা, যত 

চবে, জাপার কাংপিদি জাপনাকে ডেধন করতে 

হব পু” পকলো? আমি বাতি, বিচার, 
জার কগনওএ হম হাতে পর শাআমার আলা 

অলভতবতা) আল্লার মঙাপাজকারে মশানে লয়ে 

শিরিন কর | 

বঙ্শ্। না না পাবা, দাদাকে কেটে ফেপ্তে 

বোলো না) দাদ! আবার কিছু করেশি, দাদা 

প্াামায়ু এড ভাজবাস, শকলকে ভালবাসে, 

নাতে কেটে ফের্সো শ্যামি কার কাছে খাকখো, 

কার সাঙ্গ খেল করুবো। কার গঙ্গা ধারে শুকিয়ে 

যাদের মার এঙছে। কাদবে 1 ও বাবা। তোমায় 

পায়ে পি, দাদাকে মের না 13 ছোট না, 

(ঠামার দুটি পায়ে পড়ি, বাধাকে মানা কর' তুমি 

মল! করলেই বাধ! শিলসেশ 

দুর্ভয। মারা, মারা! দাসীর আস্থ 
আপন কেন পুর্ুছত্যা করেন? হন্ব তো বিজ 

আমার এমন করা বলেনি, হয় তো। মতিত্রদ 

চয়েছিপ, হয় তো ব্থিয় আমায় চিন্ত পারেনি, 
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আর ফেউ মনে করেছিল, হয় তো! আমি মিথা। 
বঙ্গেছি। 

রাত1। প্রাণেশ্বারি, প্রাণেশ্বরি! এত ৩৭ 
তভোঁমাঁন অন্তরে না থাকলে আমি এত ভালবাসি? 
দেখ ছাগাধম পাষণ্ড, কি মহা'চুভবতাঁ, কি লহদয়তা, 

কি আখ্মবিসর্্ীন | আল্লাদ | জল্লাদ! কোতওয়াঁজ, 
অল্লাদ কোথ।? 

কোত। মছারাজ্ধের আজ্াামত তাকে সভার 

ঘারদেশে অপেক্ষা করুতে বলেছি । ৃ 
রাজা । যাও, শরীর াকে এখানে নিয়ে এস। 

| কোতওয়ালের প্রস্থান । 

দুর্জয়।” না না মচারাজ, এমন কাজ করুবেল 

না) অমাত্যব্্, পৌরজ্জন, প্রজজাগণ আমাকেই 
দোষী মনে করৃবে, আমারই নিন্দা করবে, আমি 
চিরদুংথিনী রমণী, আমার প্রাণে সবই পইকে, 
বিজয়ের অপ্মাঁনে, বসন্তের পদাথাতে আমি তো 

আর মারে যাব না। 
রাজা । ওভেো] আমি ভুলে রয়েছি, প্রস্প- 

(শশুর কথা ভুলে কয়েছি, তোমার কোমল বক্ষে 
পদাধাত ভূলে রয়েছি) ঝড় বানী সম্তানেক রূপে 

দুটি কালসর্প আমার গঙ্গায় দিয়ে গেলেন, এই 
বয়সে এই স্পর্ধা? বসন্তকে জীবিত বাঁথলে তো 
ভব্ধ্িতে বিজয়ের অপেক্ষা দুরন্ত হবে. 

(জল্লাদের গ্রবেশ) 

রাজা । জল্লাদ, শীঘ্র এট ভুজনকে বন্ধন 
কোরে মশানে য়ে গিকে গ্রাণব্ধ কর, এদের 
কলুষিত রক্ত দেখলে তবে আমার হৃদয়ের জ্বালা 
কিয়ৎ্পরিমাণে শান্ত পাবে। জল্লাদ, শী লয়ে 

যাও। 

জল্প'দ।! কাকে মহারাজ? তক অপরাধী? 
বাজা। এই যেনারকী দৃ'জন। 
জল্লাণ। মহারাঞ) কার 

করুছেন? এরা ষেরাছকুমার! 
রাজা রাঞ্জকুমার কি না, তোমার জান্গার 

গ্রয়োজন নাই, অপরাধী দেখতে পেয়েছ? আমার 
আজ পেয়েছ, পালন কর। 

কথা আজ! 

অলদ। মহারাজ, দাসকে মাপ করুতে আজ্ঞা 

হয়। 
রাজা । কি'রাজাক্ঞা অবছ্েলো? 
অল্লাদ। মহারাজ, আল্লাদের "কাজ করছ 

বটে, আমি কেন-আমার বাপ পিতামহ এই 

বাঁক্সো এ কাজ কোরে গেছে, এই হাতের থাড়ার 

চোটে ছাজার হাজার মুড মশানে গড়াগড়ি গেছে! 
কার। শুনে আমাদের প্রাণ কাদে না, রক্ত দেখে 

ভয় হঃ না, প্রাণ আম়ও দেতে উঠে, কিন্তু তা ব'লে 
এমন সোনারটাদ ছেলেদের নিয়ে গিয়ে কাটতে 
ক্গামি পার্ক না, চোখে জেখলেই আমি দুষী 
চিন্তে পার, ঢের দেখেছি, রাজপুজেংা কোন 
অপরাধে অপরাধী নয়! ূ 

রাজা । কি, তোক এত বড় স্পর্থী।, আমার সঙ্গে 

তর্ক করিস? 

জল্লাদ। মফারার1| আমি কঠিন-গ্রাণ 
ঘাতক, বেশী কথ। জ্ঞানি না, ভাল কোরে বলতে 
আনিলি, আমার অন্ন কেড়ে নিন, রাজ্য থেকে 
ভাণ্ড়য়ে দিন, গ্রপবধ করুন, যা ইচ্ছা করুন, রা্জ- 
পুজরদের গায়ে আঘি হাত তুলতে পারবে ন|। 
আমরা ইতর লোক, কিন্তু সব বুঝতে পার। 
ছোটরাণী আর তাঁর ভাই এপে অবধি মশাঁনের 
ঘটাটা, আমার ফাঁজটা কিছু বেড়েছে, বাড়তে 
বাড়তে শেষ বাঁঞপুজদের গলাতেও ছাত পড়লো। 
রাঞ্ে) অলক্ষণ ঢুকেছে এ রাজ্যের আর নিস্তার 
নাই, ক্গামি মহ্ছাপাতকী ঘাতক, এ পাপ রাজ্যে 
থাকতে আমারও বণ! হচ্ছে। 

[ প্রস্থান! 

লকলে। ধন ভল্লাদ] সাধু জল্লাদ! 

যাগ্জা। কি--কি-বিদ্রোছ | বিদ্রো্ধ! রাঞ্জ- 

দ্রোই। রাঞদ্রোছ! কে আছে। ধর অল্লাদকে। 

(খলবস্তের প্রবেশ) 

বল। মহারাজ, মহারাজ, কি হয়েছে? আল্লাদ 
উম্মতের, ন্যাঁয় খড়গ খুলে দৌড়,চ্ছে) যে ধরতে 
জাস্ছে, যে সামনে আস্ছে, তাকেই আঘ।ত 
করছ । ধোঁধ হয়, সে এতক্ষণ গড়ের সীমা 
অভিক্রষ্ কোরে গেল। 

রাঞ্রা। আর এই সভাস্থ সকলে দীড়িয়ে সেই 
দু্টকে সাধুবাদ দতে লাগলো ! আমি রান্খদ্রোহীর 
মধ্যে বাস কর্ছি, ভাল, আজ্জকার কার্ধ) সমাধা 
ছঃক, পরে আমি সকল অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান 
করুবে?। বলবস্ত, তুমি শীঘ্র গিস্ে ঘোষণা কোরে 
দাও, যে আজ ধাতকের কাজ করুবে, এই ডুই 
পাবণ্ডের মণ্তকচ্ছেদ করুবে, তাকে আমি দশ 
সমর স্বর্ণ-মুদ্র। পারিতে ধিক দেব । 

বল। পূর্থানাথ, এই রাঞ্জকুমারদের প্রাণবধের 
আজ্ঞ। হয়েছে? 
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রাজা । হা, &া। ্গামাব পুক্র, তোমার শিষা। 
ক মাতাকে পদীঘাত করে, কেউ মাতার গ্রন্তি 
্েবৎ ব্যবহার করুতে উদ্যত হয়। 

ধ্গ। কিপাপ,কিপাপ! প্রাপদগ্ড গপেক্ষ 

/দ আর কিছু দণ্ড থাকে, এ পাধওঁকা! জার 
প্ৰৃক্ত। আমি বরাবর জানি যে, এই ছুই 
*ঙ্ ক্রমে একট। কিছু না কিছু অমানুষিক কা 
পুবেউ। এই ঘয়সে আমার চেয়ে ভাঙ্নাপ 

পিন করে, যে ঘোড়ায় আমার চড়তে সাহস 
( না), সে ঘোড়ায় অনথায়।মে চড়ে। 

রাজা। বলবস্ত, আঞকার লভায় দেখছি, 
$নিহ আমার সঙ্গে সছাচিভূতি কর্হ, এ কথা 
এম বিশ্বৃত হব না, শীত্ব ঘোষণ। কোরে এগ আপ 
£গক নিয়ে এস! বঙ্কা, দশ লংন্র ম্বর্ণচদ্র 
“রিতোধিক, ছুরাত্াদের কত আামায় শীঘ্র 
বাক | 

বল। মহারাজ, ঘোষণার প্রয়োজন কি? 
খমিই রাজাজ্ঞ। পাঁজন করবো, আমিই এ 
'ইগুদের মুগ্ডচ্ছেদ কোরে রকজ্নাথ। হতে 

১%1রাঁদ্ধকে এপে অভিবাদন করবো । 

লকলে। পশেকি1! সেক! 

মন্ত্রী। বলবস্ত! 
বল। মন্ত্রী মছাঁশর, রাজ'জ্ঞ। পালন ছাড়! 

তম অন্ত কর্তব্য জানি না। চল্ পাবগ্ডের, চলু। 
( বিঞ্য় ও বসঞ্জের বন্ধন ) 

বিজ্জ। গুরুদেব! আপনিও-- 
বল। চোঁপ-চোপ! 
বসন্ত। গুরুঞ্জ, লাগে, লাঁগে, আমায় বেধে 

১ অত শক্ত কোরে বেধো না) এ পথ দাদা 
£পয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, গুর বাঁধন খুলে দাও । 

ও বাবা, তোমার পায়ে পড়, আনার্দের কেট না) 
বাবা, আমার গঙায় তরওয়াঁল মারূলে বড 

"/গবে, হঠাৎ একটা হাপের ফপা লেগে আমার 
শপ এক দিন কেটে গিয়েছিল, তাতেই কত 

গেছিল, কত রক্ত পড়েছিল, কত কেঁদেছিলুম ৷ 
এরওয়ালের কাড়ি গঙ্গায় মারলে ছামার বড় 

''গবে। বাবা, ও ছোট-মা, ভুমি কিছু ব্ল্ছো 
»! কেন, বাবাকে বারণ কর না, উন! হাতে 
বড় লাগছে) ওগো ভোমরা কেউ কিছু বলবে না, 
কেউ আমাদের ধরৃবে না? আমাদের সে মা 
ধাকলে এখন দৌড়ে এসে কোলে কোবে নিয়ে, 
না ক পদ এ আপ ৮৮০০৮ এ ০. চি পক প্রসজ খালা আআ এ এ সত ০8 জজ পে 

কেউ ধাটুপে পাত লা! মামা, তুমি কোথায়? 
গকবায় এসে আমাদের লিঙ্গে পালিয়ে যাও, তুমি 
কোথায় আছ, সেইখানে নুপ্কয়ে রাখ মা! 

বিজয়। চুপ করি হ্গন, চুপ কর তাই, মা মা 

কোরে কাদিসূ'ন, ভা হলে আমি চোখের ওচা 
আর ধাকে বাশতে পারবা না। 

খাছ | মঙবস্থ, জয় যাঁওশলয়ে যাখ। 

বশ বজ্দাতি কোরে আবাজ এখন গভাঁকাপান 

কেোবে কাম, চল্ চন । 

বসন্ত! শান্ত! [দদ, শান্ত! দিশি! আমাদের 
কাটুতে শিয়ে যানে, তৃই আংদ্ধ কোণায় গেপি? 

| বিদ্বয় ও বসন্তকে এয়া বলযন্তে এস্থান। 
বাপ্পা । পিকে, গা কেন আধাযুঘখে? তোমার 

প্প্মানের প্রতিশোধ এখনি হবে যুগ ভূলে চাও, 

একটা কথ! কও, বল, তমি লা) হ'লে কিনা! 

দুত্দ্রীঃ। (শ্বগত ) শাশীদ অপমান! প্রেম 
তিথাঃণী অপমান; বিজয়, কেন তোর এ কুখতি 
হালগ তেত মুহা জক্চি শামি খুশী? কিন্তু ওই 
(যব থাকবি এথচ আর হাবিনি, আনায় দেখে 
মৃতন লে সাত, তা লাযারি সবে না শবেন।। 

এ: গায়ে, ক) কঙ্ছে লা যে? আর 
কি মনে দত শা, আমায় রগ) 

( শাস্তাঠ গ্রঙেশ) 

শাস্তা। কিন! কি জনি। আন্ারাজ,। কি 

সর্বনাশ করলেন, কি জর্ধবনাশ করেন? আমার 
বি্য়-বলসন কি অপগাধ ধরেছে যে ভাঁদের মশ!ণে 
গ্রাণদন্ডের আনা দিলেন ? 

রাজা। শাত্তা, শান্তা, এ ঠাজসভা পীশোকের 

আর্নাদের শপ নল্, ঠায়মত বিচার কোরে 

অপরাধীর দণ্ড দিয়েছ। 
শান্তা) মারা, আমি গাৎলত] আনিপি, 

হয় গানিলি, বিচার জালিশি, আমার (বজয়-ধসপকে 
আমায় দাও; বড় রী আন, হাতে ছাতে সপে 

দিয়ে গিকলেছিলেন, তিনি রব করেছিলেন মাঝ, 

আম (কালে কোরে মাজুব করেছি, বিপয়-বলন 

অ.ম[র, আমার! জ্ছার কার? অধিকার নেই। 

ছে!ট মা, ছধের ছেলে কি অপরাধ করেছিল যে 

তাদেঃ রক্ত না দেখে তোমার প্রাণের জালা 

মিটুৰে না? বাছারা আমার কারুর দিকে মুখ তুলে 

কথখ। কয় নাঁ, শান! বই জাঁনে শা, বড় মা কি এই 

ভন্ভে স্বপ্নে তোমায় দেখ! দিয়ে বাছাদের পালন 

করাত বলেছিলেন? এই গুন্যই কি মধুমাধা মুখে 
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আদর কোরে বাছাদের শিক্ষা-বাড়ী থেকে রাঙ্জ- 
পুর'তে অনৃতে পাঠিয়েছিলে? না না না, আমি 
কি ত্লৃতে কি বলছ, কাঁজশীয় কথাক্স রাগ করো 
না, আমার বাছাদের প্রাণ দাও, এ্রশ্বর্য; নাও, সর্ববশ্ব 
নাও, বাছাদের প্রাণ ছুটি নিও না| আছা | বারা 
আনার মাতৃীন, অর্বার সমঙ্গ কীদূতে কাদতে খড় 
মাআমার ছাতে দিয়ে গেছেন, আমি বাছাদের 
বুক করে নিষ্কে বনে চ'লে যাই, ভিক্ষা করে 
খাওয়!ই, বিঅয়-বসন আযার প্রাণে বেঁচে থাক। 
মহারাজ, ন্ষ্টির হবেন না, ছোট মা, [নুর 
হয়ো না মা। | 

ভুর্জয়। মহারাজ । আমি বলেছিলেম, সকগেই 
আমাকে দুষবে); হয়েছি” হয়েছিল আমাও 
অপমান, তাতে কার কি এসে যাষ, আপনার 
ছেলেরা তে! তবু বেঁচে থাকতো! (সঞগ্গোদনে ) 
বসনকে যেন আম েহছ কি না, খিচ্দন্ষের উপর 
যেন আমার প্রাণের ভালবাস নেই, আমি অবলা 
সরলা, তাই কত লোক কত জল! দিচ্ছে, অ:পনি 
এখনি আজ্ঞ| দিন, বিজয়-বলন ঘরে আাম্ক, আমি 
বাপের বাড়ী যাই 

রাজা। আর আঁমি আত্মহত্যা কার! প্রিয়ে, 
চল চল, আমর অন্তঃপুরে যাই। 

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার 'একটি নিবেদন" 
রাঘা। কোন কথা নয়ত ফোন কথা 

আমর কথা অলঙ্ঘ শীয় | 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুমারদের নয়, আমার নিজ 

কথা, বহুকাল রুজসেবা করেছি, এক্ষণে বয় 
হয়েছে, আমি অপারগ, অনুমতি করুন, শেষ দশায় 
সপরিবারে গিঙ্ছে কাশীবাল করি। 

লয় 

১ম শস। মহারাজ, আখরাও তীর্ষপর্য/টনে 
যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি। 

শান্তা । ওহে! শাস্তার যে আর কোথাও 
যাবার স্থান নেই, বিজয় বসনকে না! নিয়ে শাস্তা 
কোথাও যেতে পারুবে না, কোথাও থাকতে 
পারুবে না। 

গাজা । ওহো হো, বুঝেছি, তোমর! আমায় 
পিঠুর স্ত্রণ অবিচারক মনে কোরে আমায় ছেড়ে 
যেতে চাচ্ছ। আমিন্ঠায়বিচার করেছি, ভোমাদের 
যে যার ধর্ম ছয় কর, কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের 
প্রতি আমি কখনও কুব্যবহার করিনি, সন্তান তুঁপ 
ভাঙবেসেছি। 

(রাজ ও রাণীর গধনোভোগ, শাস্তার উভয়ের * 
পদে পতিত হওন) 

মুত-গ্রশ্থাবলী 

শান্তা! নাঁ না মহারাজ, না না মার, 

যেতে পাবেন না, যেতে পাবেন না, স্ুবিচানেঃ 
ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করেছেন, শেষ অাহতি দিয়ে যন) 
পুক্রহ্ত্যা করলেন, স্রীছতযা করুন, শিশুর রক্ত ন 
করুন। নারীর রক্তপান করুন, আমায় 7 

করুন। রাণি! ছু-ছটে! রাজার ছেশে খেলে ভন 
এই বৃদ্ধাকে খেতে পাচ্ছ না? 

রাজা । উন্লাদিনীর কথায় কান দিও 9. 
প্রয়ে, চল। 

[ র|জা ও রাণীর গ্রস্থান। 
শান্তা । মন্ত্রী ম্াশয়,। ব্জিয়-বসস্তাকে কৌঁধ।ত। 

নিয়ে গেছে মুশানে? আম যাই, এ বাজে)! 
নারীর প্রাণে দয়া গেই, বাপের প্রাণে দয়া নেই 
যাদের দয়া কর্বাগ, মেহ কর্হার কথা, ৩"! 
করুলে না! দেখি, বিপরীত দিক দেখি, ক২এ' 
ঘতকের প্রাণে দয়া হম্ব কিন! দেখি, চক্ষের গন 

শশানিভূমি ভিডিয়ে দেব, ঘাতকের খাঁড়া কোড, 

নিয়ে নিজের গলায় দিজে রক্তে ভার পা ধোয়া 
খ্বামার বুক্ত এনে বাক্ষা-রাণীকে দেখাক, বিঞ্চ- 
বসলকে আমার ছেড়ে দিক।| মন্ত্রী মছাশয়, ৭) 
সঞ্চলে এল, আমার সঙ্গে সকলে খাভকের পায় 

ধ'রে কাদূবে এস ! | 

| সকলের প্রস্থান । 

জার ভিত 

দ্বিভীয় গর্ভান্ক 

অলিনঃ 

দুর্ধ,দ্ধি ও বটুক। 

ছু। কেমল, কেমন বটুক তাই! চেহারাখা। 
চটকদার এখন দেখাচ্ছে--কেমন ? 

বটুক | নিকুলে চুক্লেই ঘর, কামালে অমালেই 
বর) আমারও এই জোড়া-টোড়াপগ্তুলা পে 
আপনা আপনি একটু শ্রামভারি গ্রামভারি গোঃ 
বোধ হচ্ছে, মাথায় আপনা-আপন যেন কত রক 
বুদ্ধর মতলব জাস্ছে। আমার প্রথম্ব পরামর্শ 
হুজুর, এ বুড়ো মুমন্তর ব্যাটাকে আগে রাছি। 
থেকে ঢুর করুন, সোজায় ন যায়, একেবারে একটা । 
অন্ধকৃপে বন্ধ কোরে ফেলুন, ব্রহ্মহত্যাটা আর কোে 
কাজ নেই। 

ছু। পে সবহবেঃ সে সষহবে, এখন ভাবছি, 
দিদিমণিকে কি করা যায়! মেয়েমানুঘটা বড 



থা, ওকে ডিঙ্গিয়ে আর কোন কাজই কর! 
যা লা 

কট টুক! নাহ্ভুর, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া 
“ও কথা, তবে কি জানেন, বার এ বয়েস, 

- উপর কাগাগারে রাখলে কদিনই বাঁ টেকবে? 
: াণীজী বিধবা £বেন, শুকে একট! খুব বড় 
. ঠাকুরবাড়ী-টাড়া কোরে দেওয়া যাবে, পু্জ- 

ত 7) দান-ধ্যান করবেনঃ এক রকম থাকবেন, ভার 
ঠা? অন্য প্রজ্জাদের ওপর “খয়যাত ভাঙগারের'? 
(০ য় ব'লে একটা বড় রকম নতুন কর ধার্য কনা 
এফ ৭1 কেমন হুজুর, খুদ্ধ আল্ছে লাবুদ্ধি 
ঁত।তছে ০1? 

| দ্ব। হা, এ এক রকম একটা ঠাউন্ছে মন 

টুক! ভ্জুর1] পোষাক পরেই এই রকম 
ব৫ আবার যখন যসলন্দে বস্বে!, একবার দেখে 
1০ ২ন--দখে নেবেন; আপনাকে কিছু কর্তে 
৮ না, আড় হয়ে পড়ে মদ্ধা লুটরবেন, আমি 
ই ২৭ স্মাঘ্য চালিয়ে দেব। ও আমি সব বু 
15&ছ, বাদকার্ধ্য বলে একটা ভাগী শোক হানাম 
৬, কাজ তো ভাশী। গান্ার আবার কাট! 
এ খাপি টাকা আদায়, ফাটক দেওয়া, সী 
গা বৈত নয়! তাখুব পারা যাবে। 

ছু । আচ্ছা, হীরেমন বেটা রাণী হাতে রী 
৮. তো? 

এটুক। ছডীর়ের রাণী ছ'তে কে নারাজী হয়? 
৪1৩ গোঁল1ল করে, দশ বিশ লাখ টাক। নগদ 
খড় দেবেন, বাবা বলবে আর রাণী হবে। 
দৎ হারেমনূকে রাণী কর্লে দুর্পতা বেটা বড 
২:*ম করৃবে দেখছি। 

ছু। হা,ছাই করবে) ও মেষেমাছষ শাসন 
“তি আমি খুধ ক্ানি। ওকবাখা] বশতে ন। 
*তে এ যে বেটী আসছে। 

(ছুর্ণভার প্রবেশ ) 

দুর্ণত! | মামুজী, মাঁমুজী, এক্ষেবোরে পাকা, 
বাজ পাকা, ধাক্কা দিতে দিতে ছ্রেড়া দুটোকে 
*দ|নে নিজে টি অ।|ম স্বচক্ষে দেখে এলুম। 
বাগে ছোট্টাকে কাটুবে, তার পর বড্ডা, রাণীর 
এ -& জুকোনো হুকুম আমি বন্দাীকে বলে এসেছি। 
ড় মিন্ষে এখন অন্দগ্ে গেছে, রাণীকে একটু 
একলা পেলেই রাজার দফা! যাতে চটপট রফা হয়, 
উগ্র একটা মৎলব ঠাওর[চচ্ছ, তোমাকেও থাকৃতে 

১2 
বিমাতা ব। বিজয় বসন্ত ৩৩ 

হবে, একটু খু কোগে কবর ধারে বস্যে। 
আ॥ দেখ ভাই, র।ণী॥ এ. খণীর সয়, এই সুযোগে 
জামাদের বিচে বথ।ট। টিক কোরে নিও, আমি 
হাজার হক মেঙ্টেনামুষ, সে কথাটা স্পষ্ট বলুতে 
চজজা বপে। দেখ) ভুঁম খলবে যে, আমিও তো 
ক্ষেল সেয়ে, আয লঙ্জে বে হত কোন দোষ 
বেই, যাঁদ তমি 1ঝদধা। ২৮৬ আপতি করে তো 
খে পন্ধব্ধবিণাছ কঙঃবে। ভার আবার বিধবা 
সধব। | 

1 শা শাঃ ও তব কথা এখন থাক, আগে 
(অকেভী কে চাঙা হয়ে পপ, সেসব তখন দেখ! 
যঃকে। | 

দুল নাঃ তা হবে লা, গোড়ায় ষাকথা 

হিঙ্গ, তোমায় আমায় একমঙগে গাঞারাণী জব, 
তবে আমি এাদ্ধন খেটে খুট এত মতলব খাঁটিয়ে 
য্জুম কেল ? 

দু। দেশ দুলভ।, 
আজ আছ দাদী, 
বসব, সেটা 
কি? 

দ্রনতা। ছিজুম দাস], গাণা হলে 
পোকে বলুবেব 2 আর তুমি শালা রাজা &লে 
লোকে অমনি ছয়জয়কার কর্বে। নদী পার 
হয়ে এখন কুমীরকে কল দেখাতে 5131 এই 
ভাগ কাপড়চোপডগালা পরেছি, আমার কি 
রাণীর মত দেখছ না? এ হতচ্ছাঁড়| মিন্যে বুঝি : 
কুপরামশ দিয়েছে? | 

ব্টুক। এট, বটে, দুরণস্তা, গাপাগাচ্গিলো। 
খেতে বুঝি শ্বামিই আপি? আমিই সা তোমায় 
পাখোসাজ-টাখোয়াঘ পগরে এ বুম? 

দু। পা না 2ল্তাঃ ও খাণী-টান] হওয়া] কি 
তোমায় ছয়, ক্ষেপে নাকি? 

দুলা । বটে, আমি গেপোছ! মনে করেছ, 
তুমি রাজা £য়ে বসে? দুলগাকে চেণ না? 
এখনি উদ্চো গাইতে পা [4 যে গড়তেও আনে, সে 
ভাঙতেও জানে, ভা থাপ? আমি এই দুবচ্ছর 
ধরে রাণুকে ফোসল!শ্ছি যে, শিহাগনে তোমার 
তাইকেই বলাতে হবে, সেইটে দেখায় ভাল, তুমি 
তে! মেয়েমাহুয, শব কা9। এক্গা কর্তে পার্বে 
না, শেষে আম.রই সঙ্গে লেমকছারামি | এই 
চঘুম খ্াণীজাঁর কাধে) বল গে যে, তোমার গুণ- 
ধর ভাই সেই খটকা মড়ার লঙ্গে গোট কোরে 
একবার সব হাত কোরে নিতে পার্লে, তোমায় 

ভুমি তে শব বোঝ টোঝ।, 
কাল একবারে বাধ হয়ে 

ক ভান দেখায়? লোকে বলবে 

বট আগ 



৩৪ অম্বত-্গ্রস্থাবলা 

বনব।স ধেবে পরামর্শ অঁঁটছে। দেখ ভো কার 
কথা টেকে? তোমার না জামার! 

ছু। ছুর্লতা, তোমায় একখানা গা দেব, 
একখান] বাড়ী দেব, সোনা-জছরৎ দেব, সব দাপীর 
উপর পদ্দার কে রাখব 

চুর্লতা। নেমক্ভাঁকাম মিন্ষে, ভোমায় ছ'ড়স্ত 
শনি ধরেছে, আমায় দালীর সদ্দারণী করুবে, আর 
তুমি রাজা হযে পাগ বেধে বসে আর পাঁচ পেত্বী- 
মগ্ীকে নিয়ে জামার চোখের উপর রাসলীলা 
করুবে? আমি এখনি চণ্ুম রাণীজীর কাছে, দেখি 
তোমায় আজই এ রাঁজ্য-ছাড়া করুতে পারি 
কি না। 

বটুক | হুজুর, পোড়ে গোড় ছিল, গোড়ে 
গোড় দিন, ব্যাপার বড় বেগোচ তেখাহ। আথনও 
বেটা ঘোড়ার চাল চাল্পে-লা বাধতে বাধতে রা! 
মন্ত্রী ছুই মাথা যাঁকে। 

দুপা । ডাহা নেমকছারামি, দিনে ডাকাতা! 
গড [ক কাণ্ড করি, এ কলার দেখাচ্ছে? 

দু। ও ছ্ুলতা, তোর পায়ে পড়ি, মাথা 
খাস, এমন কাজ আর করিসৃনি, তোকে শামি বড় 
ভালবঠলি। আমি তামাপা কচ্ছিলুঘ, তোকে ঠাট্টা 
কচ্ছিলুম, তোর মন বুঝছিলুম, ভুলুমণি | 

ছুলতা। যাও, তোমার এখন আর গোড়া 
কেটে আগায় জল দতে হবে না, আমায় দাশীর 
শদ্ধারণী করুবে? 

| কু। গ্রাণপ্রেয়লসি। দেখনছাসি, লোন শশি, 
তুমি যে আমা গলার ফালি, তুমি !ক যে-সে 
দালী, তোমায় আমি করবা "সবাদামী। 

টুক । আযা-ছ]া ছ্যা ছা! ছুলামণি, 
চ্জুগগ একটা র্সি+তা করুলেন, ভা তুমি বুঝতে 
পাল্পে ন,? 

দ্ুপতা। ইস্! ওকি হকম রসিকতা | আতে 
ঘ। দিয়েঠউ্া? কৈ, আধার মাথায় ছাত দির়ে 
বল দেখি, ঠিক আমায় পাটরাণী করুবো--করুবো-_ 
করবো? 

ছু। হা, তোমাক্ধ বাটপাঁটের রাণী করুবে। 
--করুবো--করৃবো। 

দুঃতি] | ক, বাঁটপাটের চাকরাণী, আমি 
হষ়্ালি বুঝতে পারিনি ধটে | 

ঢু। আগে বাঁট নয়, বাট দম্ম) ঝট-মালে 
(কনা শুগগির। 

ছুপতা। হা, তাই বল, তবে এখণ শ্রীগাঁগর 
শগাগিয় ৯৭, এখনি কেটে রক্ত দেখাতে আবসৃবে, 

রাণীর সেই খুণীয় সময় যে আব্দার নেব, তাই 
রক্ষা ছবে। 

ছ। হাঁ, তাই চল্ চল্, বটুক ভাই, তুমি 
কাটাকাটির কতণর হ'ল, নশানবাগে একবার 
থব;টা নাও। 

| সকলের প্রস্থান 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
মশান। | 

বিজয়, বসম্ত ও বঙ্গবন্ত রি 

বসন্ত।| ও গুরুতর, তোম।র পায়ে পড়ি, আমায় 

কেট না, জামার ঝড় লাগবে গুরুদি, আমায় 

কেটে ফেব্শে শান্তা দিদি পাগল হবে, দাদা ক 

কাদবে। 

বল। আরে, তোর দাদা কি থাকবে? তু 
বৈতরণী-পার যেতে না যেতে এক ঝিকেতে তোর 
দাদাকেও সেখানে পৌছে দেব 

বসম্ত। কেনকাটুবে গুরুজ্জ 1? আমাদের ছুই 
জনকেই কেন কাটবে? দাদাকে তো ভুমি কত 
আদর কর্তে, আমাকে তো কত কোলে করুতে, 
জেসবকেনতুলেযাচ্ছ? 

বল। আরে ছোড়া! আমরা ভুকুষের চাক, 
ফাদার হুকুমে তোদের জাদর কর্তেম, কোলে 

করুতেম, আবাঃ হুকুমে তোদের কেটে কত্ত নিটে 
গরে দেখাব। 

বিয়। গুরুদেব, সভান্থলে পিতার সম্মু্ে 
বলেছ এষ, আমি সম্পূর্ণ নির্দেিবী, কিন্তু 1 
কারণেই হক ছোটমার মনে আমার এুতি মন্দা ও 
বিদ্বেষ জন্মেছে, আমার প্রাণণাশ তীর প্রস্জোঞ্দ। 
কিন্ত প্রাপের ভাই অবোধ শিশু বলত্ত কি করেছে, 
ও তো তার সঙ্গে কোন কথাই কয় নাই, আ 
তার কাছেও যায় নাই, তবে পিতা ওর প্রাপববে; 
আজ্ঞা কেন দিলেন? গুরুদেব! আমার মৃত্যুকণে 
আপনার চরণে ভিক্ষা, আমার ভাইকে ছেড়ে 
দিন, আমার প্রাণের বসন্তের প্রাপদান (ণ, 
আমায় কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে 

দেখাশ। 

বশন্ত। শা দাদা, লা দাদা, তোমায় কাট 

কেন? গুরুাজ। হয় আমাদের ভুর্ধনকেই ছেড়ে 

পিন, নয় ছুপ্জণকে কাটুন। দাদা ম'রে গেণে 



বিমাতা ব) বিজয় বসম্ত গ৫ 
অমি একা থাকতে পার্ব না, দাদাকে মা দেখতে 
পেলে আমি আপনিই মরে যাব। গুরুজ্ি আপনার 
ছট পায়ে পড়ি, আমাদের বন্ধন খুলে দিন, আমর! 
কোথায় পালিয়ে যাই। 

বল। খবরদার, কাদিসূনে বলুচি, কা" 
ফালা আমার তাল লাগে না) চোখের জল 
ফেল্বি তো একটুও দেরি কর্বো না, এখনি কেটে 
ফেল্ব। 

বিয়। না বসন, ভাই আমার, প্রাণের তই 
আমার, কাদিস্নি ভাই, আমাদের কানন। দেখে দয়) 
কর্ধার আর কে আছে? কারকাছে শার কাদ্ব 
বদ! ছেপে ভয় পেজে, বিপদে পড়লে, কাদতে 
কাদতে পালিয়ে মা-বাপের ফাঁছে যায়, মা আমাদের 
ফেলে পালিয়ে গেলেন, বাবা “দিয় হলেন, শাস্তা 
দিদি বৃদ্ধা, দু, পরাধীন, আরযাদের চেখে এল 
দেখে আগ কার প্রাণ গল্বে বল? 

বশন্ত। দাদা, আম£ কি তবে সত সত্যি 
এই মশানে প্রাণ হাঞগাব? আমাদের [ক কেউ 
বাচাবে না? আমাদের ছুঃখ দেখে ক কারুর 
প্রাণ কীদবে না? হাদাদ?, আবাদের [ক তবে 
কেউ নাই? 

বিজয় | কেউ নাই) ভ:&, কেউ নাই এ 
সংপারে যার মা লাই, তার কেউ নাই, সন্তানের 
বেদনা মায়ের প্রাণে যত বাড়ে, এত আর কাক্ষর 
ধ্রাণেবাদ্ধে না! আজ যদি আমাদেঃ মা থাকতো, 
ত1 হ'লে কি বাবা এমন শ্ষ্ট্ আল্গা দিতে 
পারতেন? জননীর অভয় কোলে লুর্কালে কায 
গাধা সেখান থেকে টেনে আনতে পার্তে।? ভাই 
রে, যে দিন মা গেছেন, যে দিন বাবা আবার 
বিবাহ করেছেন, লে দিন থেকেই আমর? তার পর 
হয়ে গিয়োছি। | 

৪ভয়ে |. (শত) 

আমাদের মানাই মালাই। 
তাই রে তাই রে এত ছুঃৰ পাই॥ 

যে দিন গিয়েছে ননী, আঁধার হয়েছে অবনী, 
ভবে তবে আর কাগযুখ চাই। 

সংসারে যার ন/ইকৌ মা, 
চিঃপিন তার হ' হা হা, 

মায়ের মায়! পাব নারে আর তোকারু ঠ1ই। 
বল। আবার এ মায়া-বাড়ান কানা? দেখতে 

পাচ্ছিনূণে সব, টারিদিকে কত লোক-জন বেড়াচ্ছে, 
১ম- 8০6 

এখনি কে কোথেকে গিয়ে রাজাকে লাগাবে যে, 
এখনও কাটেনি, রা91 মনে করৃধে, আমি গাফিলি কর্ছ। নে শরীগগির আয়, এই কাঠখানার উপর 
মাধাটা চেপে ধারে ঝড়াকলে এক কোপে কেটে 
ফেলব, টেরও পাবিনি। আগে ধলনাকে, তাঁর 
পরপিদ্ধে তোকে, 

বিজয়। নানা গুরুদেব, আমার এই অন্গোধটি 
রা বসশের গ্রাণ আমার সামনে লেকে আমি 
(চখে দেখতে পারকো না! আগে আমার প্রাণ 
পাও, তর পর তোমার যা ইচ্ছা তাই কও । রাখ 
গুরুধেব, আমার এই শেষ অক্য়োধ রাখ, আসর, 
কালের এই শেষ ভিক্ষাটি দাও, এন্ে পিতার 
কাছে তোমায় কোন অপরাধ £.ব না) সনের 
মণ আমি চোখে দেখতে পারতে লা, 

বসন্ত | লা দাদা, লাদাদ', ভেঃমায় ক'ওতে 
পেখলে আমার বড় তয় করবে খড় কারা পাবে 
যদ হুজনকেই কাটে তো জাঞাকে জাগে কোটি 
ফেলুক? আমার একটুখানি প্রাণ, শীএগর বেরেছে 
যাবে। 

[*€য়। ( গতি) 

নিদারুণ কথা-বথ। বলে? মা বসল | 
আমি আহিতে দেখিতে নার 

তোমার যশ] 
লা নাতাহবেনাজবেলা, 

প্রাণে যে সবে নী সবে না", 
পায়ে ধরি, আগে মরি, দাদ! করে ল। বাহুণ। 

খিদ্রয়। কথা রাখ রে যন, 
ভাই, তাই প্রাণধন। 

যদ যেতে হয়, আগে বা, শমন.ত-ন ] 
উতয়ে। তবে আও পাছু নাই, 

এস সাথে সাথে যাই, 
এক ধুপে এক কৌপে কর উভয়ে নিধন, 

খরধারে হর গুরু দোহার অীবন ॥ 
বল। তা* জালাতন আস্ত কয়ে রে, ওর 

হততাগারা, জাশিস্নি। রাণা আমাকে আলাদা 
হুকুম পাঠিয়েছে যে, বসন্তকে আগে কাটবে, বিজয় 
দেখবে, তার বুক ফাট্বে, তবে তাকে কাটুবে। 
পেলে ব্সনা, তোর দাদাকে কিছু বপবার ধাকে 
তো এই বেলা ব'লে নে, আমি আর দেয়া করৃতে 
পাগ্িশি। আর বলবই বা কি, ও তো আস্ছে। 

বসস্ত। দাদা, যাই! আমি তবে মরতে যাই 
ই! দাদা, এই লোকে বলে মরে যায়, কোথায় 

শ্ক্স্। 



৩৬ 

যায় দাদা? মা আমাদের মরে গেছে; কোথায় 
গেছে? আমি ম'লেও কি মা'র কাছে যাব? তুমিও 
কি সেখানে যাবে? তবে তো দাদ!, দাঁদা, মরণ 
ভাল, দুভায়ে কোথায় গে, সেখানে গিয়ে মা'র 
কোলে থাকখো। সেখানে জো আর কোন তয় 
থাকৃবে না, সেপ্ায় ছোট মা কিছু কর্তে পারবে 
নাঃ বাবা কিছু কঃতে পারবে না, গুরুজী কিছু 
করতে পাবরুৰে শা, ভবে আর মরতে ভয় কেন 
দাগ? কন্/--কিত্বব”* 

বিদ্ঞয়। কিস্ব-কিস্কু! বসন রে-ভাই, 
কিন্,] মলে তাল, মজে ভাঁপ--সবাই বলে, 
কিন্তু এই মাঙার সংলার, সাধের মানব-নয ভ্যাগ 
ক্োঁরে। শ্েছ ভালবাসার সন্থশ্র বন্ধন প্রিন্নর কোরে 
যেতে গ্র:ণ বড় কাদ রে তাই! এই শরীন-__ 
যাঙ্ছে এত যত্ব করা, এখনি ছেড়ে যাব? স্বভাবের 
সৌনার্ঘা, সুচার শিল্পের বমনীয়তা, আত্মীয়গনের 
মুখ ।দখে দেখে থে চক্ষু সাধ মেটে না, বিদ্বেষের 
নিদ্দিয় কর্কশ কোভ্খছলের মধে। একটি ভংজবাসার 
আদরের কথা কানে অমুত ঢেলে দেয়, এখান 
আর তাও শুনতে পাব লা! যখ, মান, হিস, 
কাতি, হোম, শ্েহ, দেওয়। লেওগা, এই 'প্রাণে কত 
আশা, কত আকা, দেখতে দেখতে কই শেষ 
হবে] এরই আছি, এই থাকৃব না। চ'লে যাব, 
কোথায় যাব, সব ফুলিয়ে যাবে। 

বসন্ত না দাদা, ফুরুবে ক? কিছুই ফুরুৰে 
না) শাস্ত, দিয় %ঃখু টুখুু হঃঙ্ে বলে শোনোনি 
যে, কবে মবুবা, যন্ত্রণা আড়য়ে হরির চরণে গিয়ে 
ভুড়ব 1 শাগ্। |দ তো মিছে কথ! বলে না, 
আব আর লাগবার ভয় কঙ্ছে লা। মর্বাঁর ভয় 
কচ্ছে না, মলে যস্থণা থাকবে না) মলে কোথায় 
সেই হার, ৩4 চরণে গিয়ে জুড়ব। 

বিজর়। আহা! শিুচাঁরেকি বিচি, এই 
আপনার ছায়। দেখে ভয় পায়, এই আবার কালপাপ 
গিয়ে ধরে। বসন ভাই আমার আত শিশু, প্রাণের 
আকাজ্মা কম, তাই প্রাণের তয়ও কম, আার আমি 
--লভাতলে পাছে সঞ্পে তীর বলে, এই অঙ্িমানে 
প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনে স্থির ছিলেম, বিস্তু এখন-- 
এখন সম্মুখে শমণ- প্রাণের মায়! শতগুণ বাড়ছে, 
মর্তে ভয় কর্ছে। 

বশত্ত। না দাদা, তয় নেই ভর নেই, মর্তে 
ভর করে! না, *.৬1 দিদির হরির কথা গুনে, 
হরির লাম মুখে এনে। এখন আর আমার মরৃতে 
ওয় করৃছে না, তুখিও হরির নাম কর, ভোমারও 

'অমৃত-গ্রস্থাবলী 

ভক্ম থক্ধে নাঃ কাটবার সময় একটু লাগবে, ত! 
চুপ কোরে সইব, ভার পর হরির কাছে গেলে 
আর কেউ মার্তে পাঁরুবে না, কখনও কোন বেদন! 
লাগবে না, এই মনে কোরে সইব। হরি, ইি, 
আমর] ছুটি তাই বড় দুঃখী, আমদের মা নাই) 
বিমাতা বিমুখ, পিতা পর হয়েছেন, পুথিবীকে 
আমাদের আর স্থান নাই, শান্তা দিদি বলে, তুমি 
কাজালের ঠাকুর, জনাথের নাথ, পামর়া বড় কাঙাল 
দুঃখী, আমাদের তোমার চরণে স্থান দিও, তুর 
নাকি যে ভয় পায়, তাকে অভয় দ1ও, দ।ও দয়াময় 

ছি, আমাদের মরণভক়্ থুণ্চয়ে দ!ও | 
বল। বাঁড়াবাড় বরূলে, আমি আর দাঁড়াতে 

পাসিনি, তোমাদের ঢের কথা হয়েছে, আমার হাত 

নিদপিস বরঃছে, আবার নুতন ফ্যাথরা ধরৃক্ে 
হইনি রি হরি! হরির কাছে যাবার সাধ হয়ে থাকে 

তে। আবার দেরী কেন, আয় না? 
বিএ | হরি-ছরি-ছরি | মধুর দাম পণ 

জুড়ান নাম! ভন্ছানী দান] বসন, বলল, ভা, 

[কিনাম বলে দিলি! মগে কি বস দিয়ে দিপি। 

ধার দাদ শুনেই প্র।ণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, তায় কাছে 
গেলে না গ্জানি ভাই কত আগা পাব! আগ 

মরূণে ভক্ম মাই) আর মুণে ভঙ্ নাউ, আয় ভাই, 

চর বলে প্রাণ দিই | 

উভয়ে। (গত ) 

উডাই ভাই আচ মযণে। 
ভঁড়াতে পাঁইনে এ ছার আীবলে॥ 
বলে হরি লাম, যাই শাস্তিধ!ম, 
আরাম পাব গিয়ে হারির ৮?ণেশ 
হুর ছরে ছরে, লাম তয় হরে, 
ব্যধা যাবে দুরে সে পদ শ্মরণে॥ 

(মন্ত্রী ও শান্তার প্রবেশ) 

শ1হ1। বিজয় রে, বলল রে, 6+1 কৈ? 
কাজালীব নয়ন কৈ 1 আমি চোখের লে অন্ধ 
হয়েছি, দেখে পাচ্ছিনি, তোরা কোলে আয়! 
এই না সেই মশানভূমি? পাষাণ প্রাণে তোদের 
বাপনা আজ তোদের এইখানে পাঠিয়েছে! 

বিজয় । শাস্তা দিদি, শাস্ত| দিদি, তুমি এসেছ, 
বেশ ছয়েছে। আমরা যে মাতৃহীন। তোমাদের 
যত্বে তুলে গিয়েছিজেম, মঃপকালে তোমায় দেখতে 
না] পেলে মনে বড় ক্ষোভ থাকতো, ব্দায় দাও--- 
আমরা যাই-- 



বিমাতা বা বিজয় বসন্ত 

শাস্তা। কোথায় যাবি? ও কথা যুুখ 
আনিস্নি, আমার এ পাঁপ গ্রাণ্ খাকৃতে তের 
কোথায় যাবি? বড় মা মব্বার সম তাদের 
কামার ভাতে ঈপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি 
রাক্ষলী কি হীতভে কোরে তোদের মশানে ডলি 

দেব? রে ঘাতক! কোঁথার--কোথায়? রাক্ষপীর 

পাণ নে, অভাশ্নকে আঁগে কেটে ফেল, 

কাঞজজরাণী কজ দেখবে, অনেক কত্ত দেখাতে 

পাবৃৰি! 
বঙ্গ। শান্তা, শ্রাস্তা, তুঁষু এখানে কেস ঃ 

ভুমি ঘাও, যন্্রী মছাশয়। আপনিও যান, আম 
বাদ্রাজ্ঞা প্রতিপালন কনি। 

শাম্তা। কেথায় যাব? আমান 

ঘন শাছে ? আষারও বিজক্-বঙ্গন যেখানে, আও 

সেখানে । 

বন! কেন শান্তা দিদি, তুমি কীদছ কেন? 

ভামিই তো! বলতে যে, মলে সকল ছু যা, 
চছ্ির চরণে গিয় জারাম পায় কা দিলি, ত্যামরা 

তো এখানে দুঃখ পাচ্ছি মাল হনির চগণে [গিয়ে 

জায়াম পাব । 

শান্ত] । ওরে বসন রে, দামি আপনার দুঃখে 

ও কথা বস্তেম, তোদের এ দশ হবে মাপ কো 

কিলেকথা কখনও বলেছি? বিপদ্তগ্জন হরি! 

কাজ|জিলীর ধনছুটির বিপদ লা জঞ্জীন খেনে 

দাও) তোর চরণে মন রেখে আমি এই মা-হারা 

শিশুদুটিকে বুকে কোরে গাঁলুন করেছি, তুমি না 

রক্ষা করলে এদের আর রক্ষণ নাই। 
বিগ | শাম্ত! দিদি, কেদ না, তোমার কারা 

দেখে আমর প্রাণ কেমন কে, আবার মরু 

ভয় হয়, বাচতে সাধ ছয়) উ দেখ বলনও ১আথার 

কাদ্ছে। গুরুদেব, আওআাঁদের  শীগগির কেটে 

ফেব, হীগগির ফেটে ফেল, শান্তা দিদির কানা আর 

আমর দেখতে পা্িনি | 

শান্ত।। না না--গুরুদব কে? ঘাতিক--- 

দাতক--ও কেও ! তুমি কে? খলবস্ত। ব্ল্বস্তু 

তুমি ঘাঁতক হয়ে বাছাঁদের কাটতে এসেছ? 

বিজয় বপনের প্রাণবধ করতে তুমি খাড়া ধরেছে? 

ছোঁটরাণী কাঁপসাপিনীর ক এত বিষবে, ছেলেদের 

দংশন করেছে, আবার বিধি সবাইকে বেটে 

দিয়েছে) সবাই শত্রু, লাই শত্রু, তবে জার 

কারে বিশ্বান করুবো ? 

বল। কাকেও না! এধন তোমরা যাঁও, 

আমি আপনার কাজ করি, ছোঁটরাণীর চর চাঁরি- 

কোথায় 

দা 

গণ 

দিকে ঘুবুছে। এখনি গিয় কে বলে দেবে, এখনও 

ক1টিনি-আমার পর্যান্ত মাথ। যাকে। 
বসন। ই শাভা দিদি, তুমি যাও, ছোটমা 

টের লেলেহয় তত তোমার পর্যান্ত প্রাণ যাবে। 
দেখ দিদি, আয়া পাখী-কাটিকে আম যেমল 

থেঙ্ছে হিম, তুমি তেমনি খেতে দিও খনগোষ 

অর ভঠিণটিকে বলে ছেভে দিও, আর খোড়াটি 
_-খুরুঞ্সি, খোঞাটি তমি শি তুমি তাঁকে 
তলবাসঙ্গে, তম নিও ) 

কা চুপ 531 ও ল্য কথা এপ্স নি 

বল্পি। শীলা, ন। যও তো তোমার সামনেই 

আমি কী শেন করি, চারিঘিকে চর ঘুঝুছে। 

যী | বঙবস্ত রাগসথ শুভ, বানধাশীতে 

চাকর, শত এত দত তা আগ সপরিবাঙ্ষে 

কোগন করতে করতে রাজা পথিভ্যাগ কবুছে। 

িপণিতে ক-বিকয় 5৯, দেখাগকে যাও নাই, 

সঞ্চন। বাটার দ্বার ক, “গর অন্ধকার] গোতরপিণী 

রমণীর কুটিল কৃচকে মহারাজ বাড়পপ্রায় হয়ে 

আ্চ মে পৈশাচিক কাধে গবুত হয়েছেন, তাতে 

চঞ্চস!, শমজাগ আশঙায় হীজাগিণ 

মৃ্ার 1 বলত । এমা ও গাণতধ করলে 

তমি রাজ করব, না ঠাঁজ্য ধবংল 

করণে? তুমি বীর, পার, ধাশিক। কেশ যে আজ 

এ বার্ষে শ্বেঙ্কায় গ্রবপ্ত ভাঙছে, তা আমার 

বৃদ্ধর অগোচঙ্ছ। ভুমি মলে করলেই কুমাছয়ের 

পপরগা কয়, জয়পুর বঙ্গ £% ওদের 

ছেড়ে দাও, আমি গোপনে স্থানান্বরিত বরুহি, 

কেউ কিছু ান্তে পারবে নাও ডাম মহারাজকে 

কোন পণ্চুর শোপিত দেপিয়ে বল গে, কুমারদের 

বধ করেছে এ বহৎ উদ্দেশে মিথ্যা বথ। কইলে 

ভে।মার পুণা বই পাঁপ হবে না) কোন দিন 

লাকোন দিন আগার দ্বারা উপর হয়েছ, আছ 

ধাপকার কর, কুমারদ্বয়েগ গ্রাণভিষ্গা গাঁও) 

আর যন পুক্ষোরের ীর্ধী হও, তছে মছামাতের 

্ববরূত দল মল স্বর্ণা পরিতর্ডে আমায় পুত্র 

পরিবাদের গ্রাযাচ্ছাদন-উপযোগী অর্থমান্জ রেখে 

দীনের পঞ্চিত সমণ্ত ই) তোমা দিচ্ছি। 

শান্তা। ওগো, দাও গো দাও, বাছাঁদের 

1৭ দাও! বড়বাণী তোমার কত ভালবামতেন, 

কাকে মনে কোরে তার বাছাদের প্রাণ দাও, 

কাল তৃমি যাদের কোলে করেছ, যাঁদের 

হাতে কোরে বিস্তা শিথিয়েছ, ছাঁতে কোরে 

হাদে+ টাদমুখ "মুছিয়ে দেছ, সেই চাদছুটি দেখ, 

হিনরবাবির 
শা ং মেক) 1 

+1৮ল 



১০০ 

আদ টাদমুখ মলিন কোরে তোমার যুখপানে 
চেয়ে আছে ) দয়! কর বাঁরবর বন্ধন খুলে দাও! 
তোমার দরা হ্রোচ্ছে, তবে কেন দেগী কোচ্ছ, 
তোমার কস্বর শিষ্ঠুর কর্কশ বটে, কিন্তু আমি 
বেশ দেখতে গাচ্ছি। তোবাজ চোখ শেছরসে 
ভাসছে । 

বল। আমার কণস্বর দাদ্বাজ্ঞা-চক্ষু আমার 
আপনার । 

শাভ়া। চোখ তো মনের কথা কয়, তবে মন 

য। বলছে, তাই কর--দয়া কর, বাছাদের ছেড়ে 
দাও! কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, আমি 
বাছাদের বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে নগর ছেড়ে 
পালয়ে যাব--অহ্য রাঞ্জেত যাব, ভিক্ষা] কোরে 

থাওয়াধ, নিবিড় বনে গিয়ে বাঘ-ভালুকের কাছে 
থাকব, গাছের পাতা খাইয়ে বাছাদের বাচাব-- 
পাও ছেড়ে দাও! 

বঙ্জ। চর-চর-- 
বসন। না না, আমাদের কেটে ফেল? 

বাফা জানতে পার্লে, ছোট ম! আন্তে পাব্লে, 
শান্ত] দদি, তোমার গ্রাণযাবে) আমাদের প্রাণ 

বাচালে, গুরুদ্ধী, তমিও প্রাণ হারাষে। 
বল। হতভাগা ছোঁড়ারা, হততাগা ছোঁড়ারা, 

চুপ কোরে থাকতে পারিস্নি? আমাকে 

কাদালি, তবে ছাঁড়লি | ওরে, তোগা যে আমার 
শিষ্য, ছেলের চেয়ে বেশী, তোদের আোমি 
কাটুবো? যে হাতে বত্ব কোরে ধনুক ধর্তে 
শিঁখয়েছি, সেই হাত তোদের রঞ্জে কলঙ্কিত 
কর্বে!? শাস্তা--মন্ত্বর-কুমারদের শপ নেখার 
জকি আক অর্থলোভে বলবস্ত নীচ চগ্ডালাধম 
ওঘগ্ধ ঘৃণা ঘাতকের কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল? 
আমি সভার অস্তরাঁঙগে দাড়িয়ে সকল ব্যাপার 
দর্শন করেছিলেম। যখন সেই ঘাতকরূগী মহাত্মা 
সাধু, রাজাজ্ঞা অবজ্্লা ক'রে বীরদর্পে রাঞ্জবাটা 
পরিত্যাগ করে, আমিই কৌশলে তার পথ উনুক্ত 
কয়ে দিই, পাছে বাঁঞ্ভক্কে বা অর্থলোভে এই 
নিদ্দাকণ কার্যে অন্ কেহ অগ্রসর হয়, তাই 
আমি নিষ্ঠুরতার কর্কশ-বর্দে প্রাণের ন্েহ-মমতাকে 
আচ্ছাদন কোরে বাঁজসমঘক্ষে তাঁর আজ্!-প্রতি- 

পাঁজনের ভাণে উপস্থিত হুই। যতক্ষণ বিজ্ঞয়- 
বসন মশানে বোদন করুতে। আমার হৃদয়ে সত্তর 

বিষাক্ত চুরিক| বিদ্ধ হচ্ছে; কোগায় কে শক্র 
জুক্ায়িত আছে, সেই আশঙ্কায় একা কিছু কর্তে 
পাচ্ছলাম না। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এসেছেন, 

অমৃতশ্গ্রন্থাবলী 

আমার ভরল! হচ্ছে) এই কুমীরদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত 
কোবে দিঙ্গেম। আপনি ত্বরায় উপায় করল, 
রাজের মধ্যে কেউ না দেখতে পায়। 

মন্ত্রী। লাধু, বসবস্ত সাধু। আদ যদি তুমি 
এই [নদারুণ কাজ করতে, তা হ'লে আমার জীবন 
চিরধিনের জন্য ধ্ষিময় কোরে দিতে । ধার্শিকই 
হন, বারই হুল, সাধুই হন, মনুধ্য-জাতিতে যে 
তাপ লোক থাকৃতে পারে, এ কথা আমি আন 

বিশ্বাস কর্ছেম না। তুমি বাঞ্জার নিকট যাও, 
অমি কৃমাযদের একট! ছুদ্ুবশে থাঁজোর বাছিরে 
রেখে আলি। 

শীস্তা | 

ত্মি 
বলবস্ত, বলবস্ত, ছুঃখিনীর আশীর্বাথ 

ধর, বাজরাছেশ্বর হও!  আক়--আীয় 
কাজাগ্গিশীর বাছারা। ভোরা যে রাঞপুজ, ত। 
ভূলে যা, আয়, তোদের নিয়ে আমি পালিয়ে যাই, 
(ভিক্ষা কোরে খাওজাব, প্রাণে বেঁচে খাক। 

ব্জ়। না না শাস্তা, তুমি কোথা যাবে? 
তোমায় কআবাটীতে না দেখতে পেলে ছোট- 
বাণীর মনে খোর সন্দেছ জন্বাবে, নিশ্চয় মনে 
করুকেন যে, আমি বিজ্য়-বসন্তে; গ্রাণবধ করিনি, 
তোমার ছাঁতে (দক্সেছি, তুমি নিয়ে কোথায় 
পালিয়ে গেছ) চাঙ্িদিকে লোক ছুটুবে। বুদ্ধা 
তুমি, |শশু ছকে নিয়ে কত দুর পালাবে? তা 
হ'লে আমাদের এত যত্ব, এন্ড আশা গকলি 

বিফল হবে। 
শা1। ওগো, আমি বাছাদের একলা 

কোথায় ছেড়ে দেখ? | 
মন্ত্রী। না না শান্তা, ব্লবস্ত যথার্থ বলেছেন। 

ভূমি এখন কোথাও গেলে সত্য সত্যই শত্রুপক্ষের 
মনে মচা সন্দেহ উপস্থিত ছবে। ধের্যয ধর, আশঙ্কা 
জনে] নাঃ কুমার বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বিদ্যা! 
হয়েছে, অস্ত্রচলিনে পটু, উনি অবাধে কনিষ্ঠ 
কুমারকে রক্ষা কোরে লক্ষে যাবেন । রাঞ্জচক্রযর্তি- 
গক্ষণাক্রাণ্ত কুমারদ্বর় বাজ্যান্তয়ে কোথাও না 
কোথ।ও আশ্রয় পাবেন। কায়মনোকেযে রাধা” 

ব্লাতজীর চরণ পুজা কর, এক দিন না এক দিন 
মহাবানের চক্ষু থুলবে। আগ্কার [বপন ফেটে 
গেলে কুমারদ্বয়কে এই রাজ-সিংহালনে অধিঠিত 
দেখে আমরাও চক্ষু সার্থক বরুবো। 

বিওয়। শাস্তা দিদি, দয়ামন্ব হনির ইচ্ছায় 
আজ যদি আমাদের প্রাণযক্ষা হ'ল, তবে তুমি 
আব রোদন করো না, আমাদের বিদায় দাও, 
তোমার আশীর্বাদে আমাদের কোন বিপদ হবে 
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॥7 আমি আপনি ন! খেয়ে বসনকে খাওয়ার, 
লন নিদ্র। যাবে, শামি গ্রহশীর কার্য করবো, 
গাপলার প্রাণের মমত্তা না কয়ে বলনের 
পংণ্রক্ষা করবো । 

শান্তা । ওরে, তোরা যে আমার ছু'ছজনে ছুটি 
ক্ষের মণি, ভোদের হারা হ'লে যে জগৎ আমার 
ধাছে অন্ধকার । 

বল। শান্তা, আয় বিলম্ব কোরো লা, কে 
কাঁথা হ'তে আস্বে। 

মন্ত্রী। সত]।--ঙান্ন, কুমারের 
শর্গে আনুন, এই নদীর ধার দিয়ে যাই। 

বিভয়। দিধি, বিদ।য় দাঁও-কেদ ন!। 
ব্লন। কেন দিদি ক্স? ভোর হনিকে 

ক না, আমাদের কিছু হবে না, এই দেখ না, 
«বু ষলে মতে যাচ্ছিলুষ। অমনি ছগি বুঃচিয়ে 
লে । 

শান্তা। এস বিজয়, এপস বপন, হরি জোমাদের 
সভা লঙলে থাকবেন) মনে রাখিস, অভাগি বুদ্ধার 
ব!চলের ধন তোর? চোখের জল বই এখন গর 
এর অন্ত) লম্বল রইল না! 

বিজয়। গুরুদেব, প্রণাম ₹ই | 
বল। ভুই ভাইয়ে অভেদাত্ব! হয়ে 

জয়ী হও, ধর্মের অয় ছক ! 

| এক দিকে শান্তা ও বল্পবস্ত, অপর দিকে 
[বজয়) বলস্ত ও মত্ীর গ্রস্থান। 

আমা 

সর্বত্র 

দয তি] 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 
দুর্জয়মযীর বক্ষ । 

রাজা ও ভুর্জরময়ী। 

রাঁজা। কেন, কেন-আমি কি অগ্ঠায় 

করেছি? হী! প্রিয়ে, তুমিই বল তো, আমার কি 
কিছু অন্যায় করা হয়েছে? 

দুর্জয়। আমি জ্ীলোক, কি বল্বো বঝুন। 

রাথা। কেন, কেন, ব্ল্ষে না কেশ? এ 

তো সকলেই বুঝতে পারে, এর আর জ্ীশোক কি? 

বিশ্যে তুমি অতি বুদ্ধিতী, যথার্থ কথা ব্জুবে, 

তাতে আরদেষ কি? কেমন, সত্য বল, আমি 

কি অকন্মাৎ ক্রোধের বশীতৃত হয়ে কিছু করেছি? 
মা হবার যদিও কথা, তবুও হাহা ব্যবহ্থায়ে কোনরূপ 

চীর্যার লক্ষণ দেখিয়েছি? পদ্ধতিমত অপরাধের 
বিচার কারে স্কায়মত দণ্ডবিধান করেছি, এতে 
অনু অহা কি? এতে আমার উপর কাক 

বিব্প্ত হকার ষেকি কাঁ?ণ, তা বুনে পারিনি । 
দুর্ভধ। »ইারাদ! আপনার উপর বির, 

হবার শাধা কার আছে? তবে আমি অভাগিনী 

নাগ, সকলেই আমাকে দুযছে। আমার প্রতি 
কারুর দৃষ্টি প্রস্ নয়, আম কারুর কিছুতেই 
নাই, অথচ লোকে বলে-ব্জুক,। না বলুক মনে 
মূনে করে যে, যত গোলযোগ, যত অমঙজলের 
হেতু আমিই। 

গাঁজা । না না, ভোঁমায় দুষবে কেন? "আমারই 
উপর বিজ্ঞ 7 দেখছে নাঃ মন্ত্রী ভীর্থবাল বরুতে 
চাচ্ছেন, সভালদের! খিদায় চাইলেন, সামান্ত শীচ 

ঘাতক, ধরেও আমার মুখের উপর স্গঞ্ধী কোরে 
আঙ্ঞা হভথল কেরে চলে গেলা যেরূপ বাবছার 

দেখছি, তাতে ভো সম্পূর্ণ বিজ্রেছের লক্ষণ প্রকাশ 
পাচ্ছে । আমান এই বুদ্ধ বয়সে ছুর্ধবশ পেকে 
কৃতাদুরা রাখ-বিদ্রেহ! হবার উদ্ভোগী হয়েছে। 

গিয়ে, প্রিয়ে, ভূমি ভিন্ন এখন আর কেউ আমার 
সভায় নাই, কেউ আমার আপনার লোক শাই। 

কি করি, কি করিশীন্াকের অন্ধরোধে অপত্য- 

স্সেছের বশীভূত হলেম না, কঠিন প্রাণে পুজরের 
প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেম, এতেও সকলে অস্ত! 

&ক বলবন্ত আমার পক্ষ, আর যে কে আমার 

সছাঁয় ভবে, তাতো বুঝতে পাচ্ছিনি, কি করি 

কি করি-- 
দুর্জয় । মহারাজ, আমি যখন কোন কথা 

বল্পেও দুধী, ন। বন্লোও দুষাঁ হব, তখন মনে যা ভাল 

বুঝি, তা বলাই তাশ। আমান তে। বেশ বোধ 

হচ্ছ যছারাঞ্জ যে, এ বাজে সকঙজেই আপনার 
শক, মন্্া মহাশম লি লোক তাল হ'লেও হ'তে 

পারেন, বিস্ব পাচ জনের কুচক্রে পড়ে ওুরও 

মণ্ডিভরম হয়েছে) আজকের এ কাণ্ডে নয়, অনেক দিন 

অবধি যে এর একট! বড় যন্ত্র হচ্ছে) তা আম বুঝতে 

পেরেছিলেষ, তাই আমার সঙ্োদর দছুর্বছিকে 

এখানে আনিয়ে সকলের কারের উপর বিশেষ 

দৃটি রাখতে কলে দিরেছি। যহাগাজ! আমি 

চারিদিকে যেব্পপ বিপদের সম্ভাব”া দেখছি, 

তাতে দুর্ব,দ্ধ যদি আমার সহোদর না হ'ত, 

তা হ'লে তার" উপরই আপাততঃ রাজগ্রতি- 

নিধত্বের ভার দেখার অন্ত আপনাকে অন্গুরোধ 

করুতেম। 
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বান্স1। কেন, কেন প্রিয়ে। তোমার সছোঁদর, 
তার দোষকি1 সেতো আরও ভালই, তোমার 
সঙ্ভোদর আমার পরমাত্বীয়,। বিশেষ বিশ্বাসের 
পারে। 

দুর্জয় । প্রাণেম্বর, একেই তো! লোকে কত 
বলৃছে, তআতে যদ আপনি আবার ছূর্ব,হ্ষিকে 
রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করেন, লোকে ব্লৃবে, 
আমিই ব'লে কয়ে ভাইকে ক্রমে কৌশলে সিংহাসন 
দেওয়ার চেষ্টা করুছি। 

রাজ । কে ব্ল্বে, কে বল্বে? যার! ৰল্বে, 

তাঞ্গা তো আমার শত্রু) বলে ব্লুক, আমি কাকুর 
কথা গ্রাহ্থা করি না) ছুর্ব,ছ্দিকেই রাঁগ্রতিনিধি 
বরুকো, জম্পুর্ণ শাসনের ভার তার উপর দেব) সে 
রাঁজপুক্র, যুবাপুরুষ, অবস্থাই বিজ্রোহ দমন করতে 
পারুবে। মন্ত্র ইচ্ছা ছয়ে থকে, করুন পিকে 
কাশীবাপ; আমি নিশ্চিন্তে তোমা» কাছে থেকে 
আরাম উপভোগ করি। 

দুজ্জয়। তা মহারাজ, তুর্ব,ছিকেই রাজ্য তার 
দিন আর যাঁকেই দিন, আপাততঃ জাপনাকে 
আমি চোখের ধার হ'তে দিচ্ছিনি। গুপ্ত শক্রদের 
মনের ভিতর কি আছে, কে জানে] কেউ যদি 
প্রাপনখর াণের উপরেই হস্তারক ভয়। 

রানা | গিয়ে, প্রিয়ে | আমি তোমার চোখের 

বার হয়ে কোথা যাব? যাঁর সম্তে!ষের পন মশালে 

পুজের প্রাণবিস্জ্রন দিপেম, ভার জন্য নাজ। শ্বাশান 
হলেই বা ক্ষতি কি? হৃদয়েশ্বরি! কাছে ওএস, 
তোমার মধুমখ। কথায় দুটো প্রণয় আলাপ কর, 
আহা সব কথা ভ্ঙ্গিয়ে দাও; আ। মি মরি) কি 

রূপ! কিরূপ! 

নেপথ্যে । মহারাজ, আমি এলেছিশশকার্ধ্য 

শেষ কোরে এসেছ। 
রাজা । কে, কে? এ লময় ভাবার কে? 

কেও, কি চাও? 

চুর্জন্ব ; মহারাজ, অপনি বাছ্িবে যান, বাছিরে 
যান, বুঝি বলবস্ত। 

রাঁজা। না না, এইখানে--এইথানে, তোমার 
কাছে থাকি, কাছে থাকি। 

(রজাত হত্তে বলবস্তের গ্রবেশ ) 

বঙ্গ। নুগারাজ ] সব শেষ-লব শেষস্ 

রাজা । কি! কি! বলবন্ত, তৃমি কাপছ ষে, 
কাপছ যে? 

বল। কাপছি মহারাজ, কৈ, তা তো জা 
ন1! বাঁ-আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশের 
করেছি! দেখবেন। দেখবেন? আমার সঙ্গে ' 

গুযাতুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও 

শৃগ।লকুকুরে খায়নি! মহা'রাঁণি, আপনিও আনুন 
বিশ্বাস না করেন, স্বচক্ষে দেখে যান, খুব প্রতিশে!? 
হয়েছে, খুব প্রতিশোধ হয়েছে | 

দুর্জয় । যাঁও--যাও। বঙ্বন্ত,। তুমি যা, 
মহারাজের সামনে থেক না, &ত্ত প্রক্ষালন কর গে। 

বল। কি প্রক্ষালন করুবো- রক্ত! এ টি 
যেসে রক্ত--যে শামান্ত আলে ধ্রেক্ষালিত হবে! 
এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই ছাঁতে ব্লকের রত, । 
রাজবংশধরদের রক্ত | গাড় 1 সপ্ত অমূদ্ধে' 
সমস্ত দলে এ রক্ত প্রক্গীপিত হবে না! দেখ, 
মহারাজ, দেখুন মহ্াারাণি, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃক্চ; 
-রাঁদ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কয়েছি। 

শি 

রাঞ্া। যাঁও, বঙ্গবন্ত যাও, তোমার পুরা 
পাকে, যাও। 

বল। যাই, মহারাজ দেখুন, আমার কোল 
ত্রুটি নাই, ঠিক দেখুন, কুমারদের রক্ত কি না 
দেখুন জাপনার রক্ত--আপনি দেখলেই চিন্তে 
পার্বেন ! 

দুর্জয় । ব্লবস্ত, যাওস-যাঁও, 
মছারাক্স কাতর হচ্ছেন? 

বল। কিসে কাতর? রাজা ফাচ্দকার্ষ] পালন 

করেছেন, পি পত্ভীর সম্মান রেখেছেন। পিভা 1 
পুল্রকে বধ করেছেন, ভার আবার কাতরতা কি' 

কাতরতা! দেখছি আমি--এই ভামপী নিশিছে . 
বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাত ক্রন্দন 
গুন্ছি ! " “কোথায় মা, কোথায় বাঁকা” ব'লে 

চীৎকার কোরে কেঁদেছে, তা শুনেছি।-গুক্দেব, 
রক্ষা কর" ব'লে আমার পায়ে পড়েছে, অমনি 

মুণ্ডচ্ছেদ করেছি ! 
রাথধা। ও:-ছোঃ! 
বলল। কেমন মঙ্থারা্, পান্তা পালন করেছি 

তো! মহায়াণি, শীপনারও আজ্ঞ! লজ্ঘন হয় নিঃ 
আগে বসন্তের, ভার পর বিয়ের হুগুচ্ছেদ | 

ছুর্জন়্। আমার আজ্ঞা? হামার আজ্ঞা? 
বিজয় নাই) বিদ্রয় নাই! 

রাজ।। ই। হাঁ কাণি। তোমারই আঁজ্জা, . 
তোমাসই আজ্জায় বিভয় নাই? বিায়ও নাঁই-- 
বসমও নাই--আমি নির্বংশ, গ!মাঁর কেউ নাই, 
কেবল তুমিই আছ।-তুমিই পাচ্ছ, আর তোমার 

দেখ না, 



বিমাত। বা বিজয় বসঞ্ক ৪১ 

-পরূপ রূপ আছে। এস, ওই রূপে ডুবে থাকি! 
এ।মায় আলিঙ্গন কর, পার যর্দ পুত্রতাতীকে 
“লন কর। 

জনি দ্যা 
চিত ভাঈ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 
বনপথ। 

বির ও বশত্ত। 

বসম্ত। ধখন্ খাব দাদা? এ ত্িন দিল বল 

ইল ভাল; কত গল-ব্রেঙ্গের পাখী, কেমন মিষ্টি 
ও:ক, কত ফুগের গাড়, কত সব ঝণা-আজ এ 
বনে একুন! এবটা সোঁদা গথ নেইঃ পায়ে 

'*ব্জ কাটা ফুটছে, সব মস্ত মন্ত গাছ। কেমন 
[তার একটা শিশী গন্ধ, একটা ফপ নেই, বেগ 
£ লা, এখনও কু থেতে পেনুম নাঃ বড ক্ষ দ 

পেয়েছে । 
[বয় । 6ণ গাই, একটু আস্তে আস্তে লে 

১ল, এ তিন (দিন বনের হারে ধাকে এসেছ যেন 
কতক বনঃ কতক বাগাশ; হাতে কোরে খত ঘন 

পেড়েছ, আগলা ধেোরে জল খেয়ে, নতুন নতুন 

তোযার আহল!দ হয়েছে, এ যে ভাই খিল বন! 

বসন্ত | বিজন বনে কি ফল পাওয়া যায় না? 

ধ আণি খাব কি? আমি এত বেলা হ'ল কিছু 

খাইনি, কাঁড়ীতে থাকলে শান্তা দিদি এতক্ষণ 

আমায় কবার খেতে দিত হল দেখি? 

বিজয় | আয় ভাই, একটু আস্ত খাতে, আয়, 

চলে আয়, বরাবর কি বন থাকৃবে। একটা গ্রাম 

কি নগর দেখতে পাবই পাব। সেখানে গেলেই 

কারু কাছে চেয়ে তোমায় থেতে দেব । 
বসস্ত। না দাদা, কিছু না খেলে আার আমি 

চলৃতে পারুঝো না, আমার গা কেমন কচ্ছে, মাথ। 

গুরুছে । 
[বিয়। ভাই বসন, একটু যেতে পারুবে না? 

একটুখানি চল, অংযায় ধ'রে চল। 
বসস্ত। না দারদা, আমি আর পাচ্ছিনি দাদা, 

যতক্ষণ পেরেছি, তোমা বলিনি, আমি এক 

পা-ও চল্তে পাঁচ্ছনি, কথ। কইতে কষ্টু হচ্ছ) 
দাদা, দুটো একট। পাত! ছিড়ে দাও, আমি তাই 

চিবুই, তা হনে একটু গলাট' ভিজবে। 

বিঅয়। হা অতৃই,। হা অনু্ট! সোনার কমল 
বসন আঁ একটি ফপের অন্ত লাঞয়ত। রাছ- 
গুল আম বৃঙ্গপত্রে খেয়ে ক্ষুধাতৃষ্ঠা শান্ত করুতে 
চাচি! কি করি, কোথায় কি গাই, বগখনের 

মুখে কি দিই! পথ চলে অনাহীগে ক্রমে আমা 
শরীর ভুপ হচ্ছে, কি কোরে প্রাণের ভাই 
বসনকে রক্ষী করি? লাস্ত দিদি কাছে খতিজ্ঞ। 
কৌগে এলেম যে, বসনের ভার আমার উপর, 
তার এখন কি কার? 

ধসস্তু। ও দাদা, আর বা6ন, বুঝি এখনি 

নারে যাক, যা হয় আমাস মুখে কিঠ দাও, এ টু 
জল নাহয় দাও] মাগো লেলুষ গো মা! 

বিদ্বয়। কায গাব চস্ বসন? মা আমা? 

কৈ? "মা মাত কোরে ভাকছিস।? আজ মা 

নাই, তাই আমাদের এই দশা, ওছে! | শৈশবে 

মাতৃহীন হওরা অপেক্চা ছুর্ভ(গ্য অগতে আর 

কিছুই নাই। 
ব্গন্ত। দাদ, দাদা, তুমি শা বগ, মা স্বর্থে 

আছেন, আগ! শিদেয় কাদত, মা) কি গুনতে 

পাচ্ছেন না) আমাদের এমন ঘশ। হয়েছে) মা কি 

দেখতে পাচেন না? 
বিএয়। চুপ কু তাই, আর মা কথা 

তুপিসুশি, মান কথ শুন্ত আমার এক ফেটে 

যায়, আম ধৈর্ঘ; হাই খানিক ভাই তুই 

এইখানে স্কির ছয়ে বস্, আম এ০ট এগিয়ে দেখি, 

কেন একটা গাছছটাছ খুঞ্জে দু-একটা ফল পাষ্ট 

তো এনে ভোঁমায় দরিচ্চ। 
বসন য!ও, দাদা ঘাও, যা পার, খুদে আন, 

তুমি কিছু খাও, আমায় কিছু দ1ও। 
বিঙ্ঞম। আমি যা পাই, এখু'ন আনৃছি, ভাই, 

তুমি এইখানে একটু বলো, কোথাও যেও না! 
[[খ্জক্ের প্রস্থান । 

বসন। দাদা বলে, কোথাও যেও শা, আমি 

কোথায় যাব, আম আর এক পাও চলতে 

পাচ্ছিনি, চগতে পারৃলে কি দাদাকে পদে ক্ষিদে 

কোরে এত জালাক্ষন করি? দাদাও তো সেই 
ক1'ল দুণুঃধেলা থেকে ছুটি পেয়ারা খেয়ে রয়েছে, 

দাদারও তো কত ক্ষিদে পেয়েছে, তবে কাকেও 

বলে না, কারে বলবে? আম ছেলেমানুষ, 

আমায় বলে কিছবে, কাম কি করবো! শান্তা 

দিদি থাকৃতো, তবে দাঁধা ক্ষিদে কথা বলতো, 

আর যদ্দি মা ধাকৃতে। ছে বলতেও হ'ত না, মা! 

আপনি খাবার দিত--দাঁদা এখনও ফল পেলে না। 



৪২ অধুতশ্গ্রন্থাবলী 

কথম্ আসবে? আছ] আমাদের কেন মানেই? 
ম! থাকলে আমরা ছুই অনেই খাবার চাইতুম, 
খাবার পেতুম। মা, কোথায় গেঙ্গে? 

( গীত) 

ও মা ভুমি কোথায় কোথায়। 

(বঞ্জয়-বসন তোর কাতর ক্ষুধায় ॥ 
মা গো তুমি নাই তাই, 
দেখ আজি দুটি ভাই, 

ক্ষুধানলে জ্বলে খেতে নাছি পায়, 
অনাহারে বনে ও মা জীবন হারায় | 

(ক ওটা' গড়িয়ে যাচ্ছে_ফল না! হা হা প্র 
যে গাছটা আকাশে ঠেকেছে, এ্টে থেকে বুঝি 
গড়ল! এফন আমায় মা দিয়েছে, মা আমার 
কাক্সা শুনতে পেয়েছে, আমি ক্ষিদেক় ম'রে বাচ্ছি, 
মা জানতে পেরেছে, । (ফল জইয্বা ভঙ্গণ ) আঃ, 
বাচলেম | আ$--উ$--এ কি-উঃ, গলার ভেতর 
কেমন কচ্ছে-থুখু-ও বাবা; এ ক হ'ল! বড় 

গা জপলছে--জল- জল--ও দাদা 1--জঙ্গা---অলা) 
কোথায় তুধি, কোথায় ভুমি-জলে গেল, জল্গে 
গেল, আগ দাও, জল দাও, ধরে গেনুম, মানে 
গেনুম, ও মা" ও দাদা, ও শান্তা দি, তুমি 
কোথাকপ? কি খেলুষ, ও বাবা, ও মা, মাথার 

ভেতর «উমশাল জলছে, পা থেকে মাথ পর্য্যন্ত 

চরু চর কোরে টেনে বাধচে, কথ! কইতে পাচ্ছিনি 
অল-- জল দাদা ( অচৈতন্ত হইয়া 
ভূভলে পতন) 

(ব্জয়ের প্রবেশ) 

বিভয়। ভাত, পেয়েছি--বেশ ফল পেয়েছি 
ব্সন-_ বসন! আগা, পথ হেটে হেটে ক্ষিদেয 
ছেলে মনুব--ভাই আমার মাটাতে শুয়ে ঘুমিয়ে 
পড়েছে-একটু ঘুযুক-না, তুলে খাওয়াই, বড় 
1ক্ষদে পেয়েছে, খেয়ে তখন ঘুযুবে। বসন, বন! 

ওঠ না তাই, একি এ! শর এমন ছিম কেন? 
এত শক্ত শক্ত কেন? আঁ) আ্যা। নীলবর্ণ যে! মুখে 
ফেনা] তবে ক সর্বনাশ হয়েছে বসন রে 
তাই বে, শেষ কি এই হ'ল, সর্পঘাতে তোর মৃত্যু 
হ'ল] কাঁজসাপিনী বিমাতার দংশন হ'তে পরিক্রাণ 
পেয়ে, বসন ভাই, আমার শেষ কি পঙ্য সত্যই 
ভূঙজদংশনে প্রাণত্যাগ কলি! তাই রে, ক্ষুধায় 
আকুল হয়েছিলে খলে আমি নিঞ্জের বষ্টতুলে কত 

চেষ্টা কোরে তোমার জন্ত এই ফল নিয়ে এলেম; 
আমারও বড় ক্ষিদে পেয়েছিল, তবুও ভুমি না খেঞ্ে 
খাব না ঝলে আস্তে আস্তে একটিও মুখে দিই 
নি। ভাই রে,আমার এত কষ্টের ফল, তুই আহল'? 
কোরে হাতে নিবিনি? কথা ক, ভাই, কথা ক, 
চোখে চা] আমি ডভাকছি, আদর কোরে দাদ? 

বলে উত্তর দে! আ্টাকি হ'ল! বসন নাই- 
নাই! না নাত হ'তে পারে না, হ'তে পারে 
না, আমি বেঁচে আছি, বসন নাই! ও শান্ত দিদি, 
তুমি কোথায়, দেখ এসে, ভোমার বড় আদরে; 
বসন, যাঁকে কোলছাড়া কর্তে না, আদ সে প্রাণ 
শূন্ত ইয়ে নিবিড় বনে কঠিন মাটীতে পড়ে আছে! 
মা গো, তোর বসনের বলবাস-রেশ দেখতে ন 
পেরে কি তারে আপনার কোলে টেনে নিলে! 
তবে মা আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমায় লিচ্ছ 
নাঃ বসনকে কাছে শিয়েছ, বি্জিয়কেও কাছে লাও। 
কার অগ্তে আর আম বেঁচে থাকবো, একমাজে 

বন্ধন বসন ছিল--তাঁও গে, দগ্ধ প্রাণ, এখনি 
তোরে খিসঞ্জন দিয়ে বলনের সাা হুব। 

(এক জন ব্রহ্ষচারীর প্রবেশ ) 

শিবকাঁম, শিধরাম | বাল-কঠবিনিঃহ্যৃত 

প্রবেশ করেছিল। হা, এই যে, একটি ঝাঁলক 

শুয়ে রয়েছে, অপরটি তার পাশে বপে রোদন 
কর্ুছে। বৎস, কি হয়েছে, তোষরা কে? 

[বিদ্রে৪। মহ্/শয়। আর আমরা নাই, আমি 
এখন একা! অয়পুররাঞঙ্ের হতভাগা রাজপুজ্ত 

আমরা বনবাসে এসেছিঙ্গেম, প্রাণের ভাই-- 
ছুঃখের দোসর ভাই আমার আনম প্রাণত্যাগ 
কোরে গেছে, আমিও তার লাখী হব, নি হস্তে 
দগ্ধ প্রাণ বিসঙ্জন দেব। 

ব্রহ্ম। বখ্স, তুমি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয়েছ, 
তাই অমন কথা বলছো! আত্মহত্যা মহাপাপ, 
আত্মহত)া কি করুতে আছে? আত্মধাতীতে নর- 
ঘাতীতে কোনরূপ প্রভেদ নাই; তোমারই বা কি, 
আমারই বা ক, অন্তেরই বা কি, সকলেরই প্রাণ 
সেই করুণাময় পরমেশ্বগের প্রদত্ত) এ প্রাপূকে 
দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন কর্বার কারুরই অধিকার নাই) 
এখন তুমি নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হয়ে আত্ম 
হত্যা কর্তে উচ্ভত হয়েছ, কিন্ত হৃদয়ের বেগ 
শমিত হ'লে যখন স্থিঃচিত্তে বিবেচনা কোরে, 

কত 



বিমাত। ব। বিজ্ঞয় বসন্ত 

দেখবে, তখনি বুঝতে পারুবে যে, তুমি কি ভয়!দক 
দুক্ষশ্ন কর্.ত যাচ্ছিলে। 

বিগ্য়। গ্াভ! আপনার গ্রশাপ্মুর্তিদর্শনে ও 
জনগর্ভ মধুববচলশ্রধণে বোধ হচ্ছে, [নিশ্চয়ই 
আপনি কোন মভাপুরুষ। দেব, আমান বণুন 
(দ্রখি, এই তই বই আর আমার এই সংশানে 
আপনর ধল্বার কেউ নাই, ষখন এও গেল, তখন 

ক গুন আমি এই ছুঃবমস্থ জীবন বছন কি? 

ব্রহ্ম । বৎস, জাবন বখলম্ক ভুঃথময় নয় এক্ষণে 

ধল, কিরূপে তোমার কান দ প্রাণবিয়োগ 

৪? 

বিগয়। প্রভূ, তাই জামার ক্ষুধায় বড় আকুপ 
হয়ে চলতশক্তি/াছত হয়েছিল, আম ওকে এখানে 

রেখে কিছু দুরে ফল অন্বেষণ ববু:ত গিয়েছিলেম, 
এসে দেখি, এই অবস্থ:--সর্প।ঘাত্তে তাই আমার 
ঞাণত্যাগ করেছে। 

ব্রহ্ম । সর্পধাত | সর্পঘাতের তো চিকিৎলা 

আছে ) বিষধর-দংশনে মৃত্ু।8 অমপ্ত লম্ণ গ্যঘানেও 

কখন কখন শগীরে প্রাণণাযু আত ক্ষাপভাবে 

লুক্কাপ্িত থাকে। ঈশ্বণ-প্রপদে আমি অনেক 
বন ট৬বঞ্ের গুণ অখগন্ত আত, দেখি তোমার 

ভায়ের ফোনরূশ প্রতীকার করতে পার কি না। 

বিন । প্রভূ প্রভু, আশার চিএখণী করুন, 
একপসঙ্গে টি জীবন দান করুণ) আপনার আশ্বাস" 

বকে) আমার মনে ঝড় সাশার অধর হচ্ছে। 

বন্ধ । স্থির হও। (বসম্তের অঙ্গ পরাক্ষা 

করিয়া) কৈ, অঙ্গের কোন স্থানে তো কোনরূপ 

ক্ষতচহ দেখছি না, সর্গণংশন কখনই নম্প, আমার 

নিশ্চয় ধোধ হচ্ছে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে এই 

শিশুর এ দশ! গ্রাণ্ড হয়েছে। রর 

বিপয়। তবে [ক হবে, আর কি তরে আশা 

নাই? 
বঙ্গ। বস, পদে আশান্বত, পলে নির।শ 

হচ্ছো। তা তোমাগ দোষ কি, $মি তে। বালক- 

মানস, মন্ত্র শ্বভাবই এই) এই আশা এই 

নিরাশ | এই দৃঢ় বিশ্বাস-এই ধোর অবিশ্বাস ! 

তুমি একটু স্থির হও, আম তোমার আাতাকে 

ওবধ প্রয়োগ করি। 

( ঝুণী হইতে বৃক্ষপ্জ বাঁছির করিয়া নিজ 

করে মর্দন করতঃ বসস্তের নাসারন্ধে 

ও কর্ণে প্রদান ) 

দেখি, দেখিস্পতামার হাত দাও--এই দেখ, শল্ন 
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অলপ নিশ্বাস গ্রবাছিত হচ্ছে, মহেশ্বর়ের কৃপায় 
আমার উধধ কাধ) করেছে, শশীর উষ্ ইচ্ছে, চক্ষু 

উন্মালন কচ্ছে--. 

(কমগুলু হইতে জল লইয়। বসন্তের 
৮ক্ষু ও মুখে সঞ্চন ) 

বসস্ত। দাদা, পাদ! | 
বিজয় (| তই, তাহ 1--বশন, বলন| এই -ষে 

অমি, আবার কথা কইল বসন_ আবার আমায় 

দাদা বলে ডাক'ল ভাই | 

খসভ্ত | দাদা, আমি ব্ডড ঘুমিয়ে পড়েছিলুষ। 

গাছ থকে একটা ফল পড়লো, খেয়ে বড্ড ঘু'ময়ে 

পড়েচছিলুম | | 

[বয় খুমিষ়্েিখুমেয়ে? হা ভাইও চির- 

নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিপে। গ্রণায কর। ভাই, 

পঅণণাম কগ, এই মহাপুরুষকে খ্রণ।ম কর। ভ্রু, 

ক্জাপনি সাক্ষাৎ কোন দেবতা, তাহ আজ পশাথ 

বালক দুটি? দুঃথে ছুঃ'খত ছয়ে ৩াদেন প্রাণনাল 

করুলেন। 

ব্রহ্ম । বৎস, এখন একবার ভাব দেখি, তু'ম 

যদি পূর্বাপর খিখ্চেলা না কারে উন্মাদের ভ্থাক 

অ তত) বরৃতে, আদ তান পর অপর কেছ চু 

আম এসে তোমায় আ্রাভায শরীরের [বষাপলোদন 

কোরে ঠৈহগ্/ সম্পদন করছ্ডেম, গা হ'লে এই 

শিশুর দশা কি হত । আর ভোমার পিক্ষের 

প্রেতাত্মা বা কত স্থির হাত | (ক্রোধ, দুঃখ 

আভমান বা নৈগাশ্যের বশে মনুষ্য পর্বাপর 

বিত্চেন। না কোরে কখনও কখনও এইরণে আত্ম 

ঘাতা হয়, কিন্ত তিখপ যদি তাঠা মুহুর্তের আই) 

বুঝতে পারে যে, যা করুত্ে যাচ্ছে, তা আর 

ফেবখার নয়, ধৈধ্য ধারে আত্ম বন এগ্ষা কবলে 
চক্র €ৎ পাঁগবর্ভতশীল অবস্থা পুনর্ববার জন্য ভাব ধারণ 

কোর্বে, তা হ'লে তা কখনই অমৃপ] প্রাণ ব্*ষ্ট 

করে না। বৎস! মানব-আবন কথপহ দুঃবমর পয) 

আশীর্বাদ করি, দার্থ যু হও) বহু বছ |দ” পরে 

যখন অবস্থার পাঁগবপ্তনে আপনাকে সখের অমৃত" 

সাগরে ভালমান জ্ঞান কবে, তখন একথার 

আকার এই দুদিনের কথা প্মদণ কোরো» মনে 

বুঝতে পারবে, যে দিন জীব-কে অতি খিবিপুর্ণ 

জ্তান কোরে পরিত্যাগ করতে উছ্ভাত হয়ে ছলে, সেই 

দিনের প্বেহব্গলিত নিঃস্বার্থ ভ্রাহশোকের মধ্যেও 

এক আত পখিজ্ে মধুর শান্তখয মুখর ভাব.. 

প্রবাহিত ছিল। 



88 [. অসুভন্গ্রন্থবল? 

বিওয়। দেব, আপনার অমুত্তময় সরল উপদেশে 
আজ আমার যেদপ জালোদয় হ'ল, প্লাচার্যের 
নিকট ব্ভুবিধ শান পাঠেও তা হয় নাই। 

ব্রঙ্ম। বল, এক্ষণে তোমরা কেথার যাবে? 
বি্ভয়। দেব, আমাদের যাবার কোথাও স্থিরতা 

নাই) যেখানে ছু-চক্ষু ঘাস, সেখানে যাব। 
প্রচ্চথ। বেশ অপরাহ হয়েছে, সন্ব্যা আগতগ্রায় 

অন[তদুরে এক কুটীরে অস্ত শিশষ।পন কোরে কল 
আম পুনঃ তীর্থয'ত্র! করবে! । আমার »ঙলে এস, 
আআ ক্শ্রাম কোরে কাজ বথ। ইচ্ছ! যেয়ো! 

[বির । যে আজ্ঞে গ্রতৃ। চঙ্গ বলন, আর 
আমর] মহা পুরুবের আশ্রয়ে থাকি গে। 

বসস্ত। ₹। দাদা, তাই চপ। 

| পলকের প্রীস্থান। 

ছিতায় গর্ভাঙ্ক 

রাঁজপুরস্থ উদ্যাপ | 

বাজ] জয়লেন। 

রাআা। কোথায় গেল প্ররেকপী, কেন এখন 
আমার কাছে থেকে সরে স'রে যায় সকলে ষেন 
আমায় ত)াগ করছে। হঙ্জী, গাঞজকর্শচানিগণ, 

পৌর ন, কেউ আর আমার কাছে আসৃতে বসৃতে 
চায় না; সব যেন বিষপ্র, দাল-দাঁলীদের মুখেও যেন 
জায় ফাঁসি নাই! বিজক়্-বসন্তে প্রাণদণ্ডের পর 
কিযেন একটা কিপ্রব ঘটছে! আমি তো অন্যায় 
করি নি, বিচার কোরে ছ্আায়দও দিয়েছি, বিচার কি 
ঠিক করেছি? অবশ্ঠা অবশ্য--ন্ঃলন্েছ, তবে কেন 
মনের ভিতর থাকে থাকে তর্ক উপস্থিত হয়? 
আপনাকে আপনি অপরাধী গে মনে হয়, প্রাণ 
যেন কেবল কদৃতে চায়, মুখ কিছুতেই পায় না! ও 
কিছু না, কিছু না, হাদয়ের হুর্বলতা, অপত্যন্েছের 
পক্ষপাতিতা! প্রাণদগ, প্রাণদণ্ড | একবার হয়ে 
গেলে তার ফেরব!র নয়, কারারুদ্ধ বা নির্বাপিত 
কোরলেই থে ই'ত না? কিস্তৃপ্রিয়ার মনএক্ষোভ 
কি তাতে দুর হাত আর আমার-_-আমার 
হৃদয়ের অ।লার কি শাস্তি হ'ত? এত বড় স্পর্দা, 
আমার প্রণয়ের এ্রাতিহন্থী | পুত্র হয়ে প্তার 
প্রণয়ের প্রতিন্থী| বিমাতার উপর বাসনা, আমার 
প্রণক্গিশীর উপর অভিলাষ! বেশ হয়েছে, ঠিক 
হয়েছে, আমি কোল অন্তায় করি নি! হাদয়েশবরী 

কোথার গেল, দালীরা তো বল্পে, একলা বাগাদেঃ 
দিকে এসেছেন। ঠক--কদলী-গৃছে কি আছে-- 
দেখি । 

(দুর্লভাঁর প্রবেশ ) 

দুর্লতা । আরে, তোর কলিকালের মুখে 
বাটা) আরে, তোর ধর্থের মুখে দিই চুলোর পান! 
পৃথিকাতে লব অধর্খে। সব নকুকে। সব বেইম!০। 

ভাঙার ভেড়া হলো, সতানপোদের মাথা গেল. 
তাই গর্ীীতে বগলো, আর কি-মেয়ে একেব। 
নিশ্চিন্দি হখ্েছেন। আর ভুর্লতার খবরটিও নে, 
খোজটিও নেই, আমর চোখখাগী, আম না বুক 
দিলে, অ!ডি পেতে পেতে সব খবর না আনলে, এস. 
কোথেকে হত? এখন যে পোড়ার বাঁদর 

আমার এতটা] অপশন কচ্ছে, অংমার বুকের উপ; 
ভাতের হাড়ি ভাঙছে, তার দিকে একটু দুটি নেই. 

আচ্ছা, আমিও একবার দেখে নিচ্ছি। আটে 
ঠাকুরুণকে য1 ইচ্ছে তাই শলাধ, তার পর ছুর্ব, 
পোড়ারমুখোর মুখে হুড়ো আঙব, তবে আমার »1 

ছুর্লতা ! রাজার কাছে খসে বসে মোহাগ কচ 
বুঝ, আমার ভয় কি! খুডার সামনেই ফাকি দি; 
ভাইকে রাজ্য দেবার দন্তন্না সব ভেঙে দিচ্ছি। 

] প্রস্থান: 

( হুজ্জয়মরীর প্রবেশ ) 

চুর্য়। সেতো বল্পেনা। প্রাণ দিলে, ভ: 
জামায় লজ্জা দিলে ৮ । আর আমার কলঙ্ক বুকে, 
তেতর জুকিয়ে রেখে নিক্তের কস্কের বোঝা! মাথ!, 

কোরে নিযে মৃত্যুকে আপিদন করলে। অতি মহৎ, 
অতি উচ্চ প্রাণ। সে ম্বাথশূন হৃদয় আমার আসক্তি 
পূর্ণ শুদ্রাশয় হাদয়ের সঙ্গে মিশবে কেন? কি কলম, 
কি বুম, আমি পিশাচিনী কি কমুম! নী; 
প্রতিছ্িংলা প্রবৃত্তির উত্তেঞনায় এমন প্রাণকে পৃথিবী 
ই+ত নির্দয় গাবে বিদায় দিলে | তুই না গন 
তুই নারাজ, তুই নাতার পিতা! তুই কি "ছে 
তারে বধ বরৃতে আজ্ঞ। দিলি? আমি মতিছন 
নারী, যেন আভিমালে জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, তুই 
পার ন! তুল ধরে সভাস্থলে বিচার কর্তে 
বসেছিল? বিচার! বিচার! আমি সব বুঝতে 
পারি, ভ্যাষ্য বিচার করলি) না ঈর্ধার তাড়নে, 
গাজধাছেয় জলনে, অ:মার মত তুইও নিজ পুলের 
উপর প্রতিহিংসা সাধন করছি! ধিকৃ ধিক্, ক্লীব 



 সাপ্রুষ | 

-সস্স 

বিমাতা বা বিজয় বসন্ত 

তোর স্পর্শ এখন আমার 
ভাপক্ষাও ত্বণ্য। 

রাজা । এই যে, আঃ! সমস্ত উদ্যান খুঁজে 
».জ আমি ক্লাস্ত হলেম, আর প্রাণেশ্বরী আমার 
এইখানে প্রি 

দুর্জয় । রাল্সা--রাজা-_ 
রাজ!| আমারই নাম কচ্ছেন, শ্রিয়ে নির্দনে 

ত1মারই না" কচ্ছেন, কি বলেন শুনি-_ 
দুর্জয়। আমি তো তার গ্রাণ নিতে বলি 

ন। কেন তুই নিলি? আমি তাকে দেখতেম, 
(দখতেম। পেতেম না, প্রাণ জঙলতো-- আজপতো, 

"গর জপনেও শ্খ ছিল! গে তো আমায় ভাল- 
“লতো।! আমি যেমন চেয়েছিলেম, এমন ভাল 
"1 খান্থক,। এক রকম না এক রবকষ মায়া তে! 

&লই,. নইলে নিজের গ্রাণ বলিদান দিয়ে আমার 
"জা নিবারণ করলে কেন? 

গা] । একি এ! কার কথা | কার গ্রাণদণ্ড! 
'ক ভালবাস্তো | কারে দেখে সুখ? 

ভুর্জয়। লে কথা কেউ জানে লা, আমি 
কেও প্রকাশ করিনি, সেও কারুর কাছে 
গঙাশ ক'রে যায় নি, কিন্ত আমি আর চেপে 

এতে পাচ্ছি নি। প্রাণ সে কথা কারুর কাছে 
কাশ না কোরে আর থাকতে পাচ্ছে লা, কারে 

পর কারে কলি? কার কাছে প্রাণের বোঝা 

মাই? 
সা] [ক কথা! 

তবে আমার কাছে কোন কথা 
এখেছে? 

দুর্জরয়। পিশ[চিশী, যে তোকে প্রাণ দিয়ে 
'উজবেপেছিল, আবার প্রতিদান না পেয়ে "তার 
-ক্তপান করুলে, এ কথ। আমি কারে ফলি বিপ্র়! 

রাজা । কাণি! বাণ! সে নাম কেন--সে নাম 
কন? তোমার যুখে সেলাম কেন? 

দুর্জয় | কে ও, রাজা! কি নাঁম--কার নাম? 
রাজা | ভতার--তার--যে গেছে, তার--ষে 

করবে না, তাঁর নান। কে তাঁকে ভালবেসেছিল? 
.ক তার রক্ত পান করেছে 1--পিশাচিনী কে? 

ছুষ্য়। তোমার পুত্রের রক্তপানের কথা 
অজ্ঞাসা কোচ্ছ মহারাজ? 

পুরীষ 

কার কথ! রাজী কি 

গোপন কোরে 

রাজা। আর কেন তার বথা--আর কেন? 

আমারই সন্তোষের জন্য তে! তার প্রাণব্ধ 
করেছি । 

ছুর্ভায়। আমার সম্তেব-্আমার সন্তোষ! 

শু (2 
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রাজা । তোমারি সন্তোষ--কেন রাণি, তুমি 
আমার পালে অমন কোরে চাচ্ছচ কেন? 

দুর্ভয়। আমার সন্তোষ? 
বাতা। তবেআরকায়? 

রাণী । ভোমার--তোমার--তো!মার আপনার | 

হিষ-রিষ-গায়ের জালা! পুজ্পকে আমর 
গ্রণক্কের গ্রতিৎন্বী মনে করেছিলে, তাই ভার প্রাণ 
বধ করুলে ) আমি কথন প্র!ণবধ করৃতে বলিনি! 

রাজ । রাণি, রাণি-- 
দুর্জয় । টুপ করু পুক্রধাতী, আমি বাণী না 

পিশাচিলী! জিজ্ঞাসা করুছিশি নাকে পিশাচিশী? 
পিশাচিনী আমিস্-আমি- মি | পিশাচের বাণী, 
তাই পিশাচিনী! শমনের হারস্থ, অরাগ্রন্ত, কেন 
আমায় বিবাছ করেছিলি? তোর অমন অরুণ” 
বরণ তরুণ ভনয়ের করে আমায় লা দিকে, কেন 

ুষ্ট-ক্ষুধার বশে আপনি গ্রাস করেছিলি? তাই 
তো! আমি পিশাচিনী! বিরোধ সম্পকের অনুরোধে 
লে আমার হ'তে চাইলে না, তাই তো জামি ক্রোধে 
অন্ধ হয়ে, €তাশে উন্মাদ হয়ে তার মাথায় কলছ্ষের 

বোঝ! চাপিয়ে দিজেম। 
রাজা । নানা, নানা 
রাণী। হা, হা-ম্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করুতে 

না পেরে, প্রর্কৃতির গতি রোধ কর্তে না পেরে, 
পুরুম-পুগুরীক বিজয়ের দূপে উন্মাদ হয়ে, তার 
কাছে প্রেমভিক্ষা করেছিলেম, সে আমায় মাতৃ- 
সম্ে!ধনে প্রত্যাথ্যান করলে! ক্রোধের উত্তেঅনাক্ 
কাঁলফণ! ধ'রে গাকে দংশন করেছি, পাবার আজ 

ভাজ আপনার বিষে: হন্কায় আপশি জগছি, 

তাই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করছি, ছুর্জভয়ময়ী বাল্যকাল 
হ'তে কখনও মনের বেগ সংবরণ করৃতে পারেণি, 
আজও পাচ্ছে না) সে বঙেনি, আমি বল্ছি, সে 
নিফগন্ক চাদ, আমার কতন্ক গোপন ক'রে প্রাণ 

দেছে, আমি কঙঙ্কিনী, আপনার কলঙ্ক প্রকাশ 
করৃছি,-মহাঁপাতকী পুরুষাধম, সিংহসনের শুকর | 
আমার মিথ্যা কথার তৃই পুভ্রহত্যা করেছিস্। 

বাসা | ওভার হো ভো 1] ওত নো 

₹ে1$--1 কি হবে-কি হবে! আমার কি ভবে! 

দুষ্দ্বয়! নরক--নরক, জীবনে মরণে নরক ! 

থাকে থাকে সেখা কুন্তাপাপ, জামিও যাব, জাক- 
আমকে হু'জনে বিহার হবে! 

রাজা | সত্তয সত্তা, পিশাচনী। কৈ, সে রূপ 
কৈ, কি দেখে ভূলেছিলেম। কি দেখে মন্দা 
হারিয়েছিলেম 1 কি এমূর্তি, কি এমুর্ডি। যেযুখ 
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দেখে পুত্রের যুখ চাঁইনি, সে মুখ কৈ, সরে য1- 
সরে যা-- | 

দুর্ডয়। যাবই তো, এগিয়ে যাৰ নল! কি! 

বিষের হস্ত বিছিয়ে ফুলশয্যা সাঞ্জাই গে, কোটি 
কেউটে ফণায় ফণায় মিশিয়ে সেথা কেমন কুঞ্জ 

রচেছে, ভ্বুগ্ছনে বেশ থাকব, কেমন মর্জা, ছাঃ 

হাঃ হাঃ! 
[ গ্রস্থান। 

বাকা। ভয়]! ভয়! কোথায় যাব, কে রক্ষা] 

করবে? কেউ নাই, আমার কেউ নাই। বিছা 
নাই । বসন লাই] বড়বানী, বড়রাণী, আমায় নরকে 

নে যায়, নরকে নে যায়। কোথায় যাই, কোথায় 
যাই। 

| গ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

সভাগুছ। 

দুর্দদ্ধি, বটুক ও যোসাহছেবগপ | 

বটুক ॥ ভুভুব, আর কেন--আপনি সিংহাসন- 

থান'য় উঠে বসুন, কিসের ভর, কাকে ভয়? 

ছু। ভয় আবার কাকে? তবে দিদিমণি না 

জান্তে পাবে! 
সকলে । দিদিঘণি না! অন্তে পাবে। 

ব্টুক। আঃ) তিনি এখন অন্তঃপুরে আছেন, 

বুড়ো |মনষে তাকে আগলে বসে আছে, আপনি 

ঝডাকসে উঠে ধন্ুন, আমিও মগলনথানা দখল 

কগসি। 

( ছর্বছ্ির সিংহাসনে উপবেশন ) 

বটুক। (মললন্দে বলিয়া )ই1 খবরদার, দেখ 

সব।ই--যেন (দিদিমপি না জানতে পারে। 
সকলে। কাম কছো, রাম কছো, সাধ্যি কি যে 

দিদিমণি জান্তে পারে । 

দ্ব। কেমন হে, লিংচাঁসনের উপর আমায় 

কেমন মানিয়েছে বল দেখি? 
বটুক। আন্ত, 

“গলায় গ্জমতি-মুক্তীর মাল, 

বোনায়ের বেছদ লেগ্ডেছে শাল ।” 

বুড়ো মহারাভকেও লিংহাসনের উপস* এমন কখনও 

+*৭৮-৭ কি বলেন হুজুণ আর একটু চালিয়ে 

তমুত-গ্রন্থাৰস 

সকলে। হা, হা, খটুক ভাই, চাঁলাবে বই কি, 
না হ'লে তুমি আর নুতন মন্ত্রীকি। 

ছু। এরই মধ্যে একটু একটু নেশা হয়েছে, 
আবার চালাবে? মোদ্দা গোল না হয়, দিংদম,ণ 

না জান্তে পারে। 
সকলে। দ্রিদিমণি না জানতে পারে। 
বটুক। সাধ্যকিহুজুব! (মছ্যযপ্রদান )ভহ্বর, 

নিবেদন কোরে দিন, তাঁর পর সকলকে দিচ্ছি। 

দু। (মগ্যপান) আঃ, বাঃ বাঃ, ঝড় জবর, 

মাথার ভিতর অমনি চড়াক কোরে উঠলো, কটু 

তাই, নয়। গঁও এর খেয়াঘাটর খাজনা জমা পেলেই 

তা থেকে ১০০ আসরফি কালালকে বকসিস্ করো, 

বড় জ্রবর মা তয়ের করেছে, সক্গকে এক এক 

পাত্রে দাও । 

(সকঙল্গের মন্তপান ) 

সকলে । ক)1 বড়িয়া, ক] বড়িয়া সরাপ! 

দু। আস্তে আনতে, দরবারে বলে সরাপ 

চালান যাচ্ছে, দিদিমণি না জানতে পারে। 
বটুক। ই হা, দিদিমণি না আন্তে পারে। 
সকলে। রাম কছো, দিদমণি লা জানতে 

পারে। 

ছু। হা ব্টুক ভাই চ।ল1ও, চালাও, রাখলে 

কেন, আস্তে আগতে চালাতে থাক, পাচশ করুন 

চোলাই ক'রে তবে এক ঘড়া মাল তয়েগ হয়েছে, 
ভারি ফুগতিদার, চাল1ও-_- 

(সকলের পুনঃ মদ্যপান ) 

বুক । ই, এই যে চাঁলাচ্ছ হুজুব,। মোদ্দাৎ 

দিদিমণি না ঞাঁন্তে পারে। 
ছ্ু। ভমেও মছে না, এখানে আমার হীরেমন্ 

ছাঁভির নেই। 

হটুক। আম্তে পাঁঠাঁৰ নাকিহুজুর? 

দব। বড় রগড় হুয়বটে, কিন্ত দঃবারের ভেতর 
জানা, দিদিমণি না জানতে পারে। 

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে। 
ব্টুক | আঁনবার যে কি হুজুর) ওরে কোন্ 

হায় রে 

( এক ঘন গ্রতীহারীর প্রবেশ) 

গ্রতী। আজ্ঞে করুন হুছুর। 

বটুক। ওরে ব্যাটা, এক কার্জ 

পাঁরিস্? 
করতে 



বিমাতা বা! বিজয় বসন্ত 

প্রতী। কার ঘর জালিয়ে দিতে হবে, হুকুম 
করুন| 

বটুক। আঁরে না না, এ আর এক কাঁজ-_ 
প্রতভী। উত্তমলাগের যেয়ে দেখতে বেশ, 

₹দিন শ্বশ্তরবাড়ী থেকে এসেছে, চোখ-মুখ বেঁধে 
নিয়ে আস্বনাকি? 

বটুক। বটে বটে! থাক, আক্র সেটা থাক্, 
ঘপাততঃ হীরেমন্ বাদীকে লুকিয়ে ডেকে 
আনতে পারিস্, বাডী চিশ্সি তো? 

গ্রতী। চিনি খই কি, আমিই তো পরপ্ত 
হ্ুরর সঙ্গে মশাল ধরে গয়োছুলুম। 

বটু$। ভবে যা, শগগির নিয়ে আয়। 
দু। যোদাৎ খুন সাশধান। একটা খুব মোট! 

কাপড়--চাঁপড় যুড়ি দিয়ে আস্তে বলিস্, দিদিমণি 
নাজান্তে পারে। 

সকলে । দিদিমণি না জান্তে পারে। 
প্রতী। ভুজুর, আখি ভাতে খুখ হাঁ সয়ার আছি। 
ছু। বেশ বেশ, আমি ভাল কোরে বকসিস্ 

দেব, আপাতঃ এক পান টান যা!) ব্ট্ক ভাই, 
কে দাও, দিয়ে চালাও । | 

বটুক। নে বাটা, খেয়ে ফেল, এমন মাল 
(ভার বাপ-চে'দপুরুষে খায়নি। 

(মন্ত প্রদান) 

প্রতী। আজ্জে, হুজুবদের সামনে কি খেতে 
পারি? বেয়াদবী হবে] 

ছু। নেনেব্যাটা, ওতে দোষ নেই-'মনিব 
দলে সরাপ যে জন গরব কোরে খায়। তাঁর 

বুঝেছে, ওছে চোখ বোজ সবাই। 
শগগিগি খেয়ে ফেলু। 

কিহবে! 

 চীদ্দপুরুষ ফুরুষ মেরে বাজি জিতে যায়|? 
প্রতী। আজ্তে, এখানে কি কোরে খাই 
দছু। থা না ব্যাটা, আমরা সকলে চোখ 

থা ব্যাট, 

(সকলে চক্ষু যুদ্রিতকরণ ) 

প্রতী। আজ্ঞে হুজুর, সব চোখ বুঝেছে তো, 
কেউ দেখতে পাচ্ছেন না? 

সকলে । নানা। 
প্রতী। (শ্বগত) বাঃ বাঃ! এটু£তে আমার 

(মস্কপান) 
দু। হয়েছে? 
প্রতী। আজ্ঞে, এই খাই হুজুর, জাজ্জা কচ্ছে, 

(সোরাই ধরিক়্া মন্তপান ) হুজুর, হয়েছে, বেয়াদবী 
কোরে ফেলেছি । 

!. 
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ছু। এইবার যা তবে ব্যাটা, শীগগির ষ। ! 
প্রতী যে আজ্ঞে হুজুর, যাৰ আর জাস্ব। 

| গ্রস্থান। 

বটুক | হীরেমন্ আস্ছে, হীরেমন্, আসছে, 
কা বেহুতর ! অয মহারাং্ বৎগেছাম বাহাদুর | 

গকলে। জায় মছারাজ কৎলেহাম বাহাদুর! 

মমো। বটুক ভাই, পাত্রে দাও, পাঞ্র দাও, 
চোখে ধোয়া দেখছি । 

বটুক। (সুর করিয়া) ধুয়াষে ধূমিল উৈলে 
কারিরে বাদরবা- 

দ্ু। বহুত আচ্ছা, বুৎ আচ্ছা! একটা গাপ- 
টান চলুক, মোদ্দাৎ দিরপিমণি লা আদতে পাবরে। 

সকলে । (দিদিমণ না জানতে পারে। 
বটুক। গান চাই--গান চাই-( আরে ) 

দৈয়। সেঞ্জিয়ে' ধুমিল 
টে বলমুয়া & 

বটুক। জম্ছে না, আরে কোন হায়? 
দেউড়ীকে! সিপাঙ্া পোকনসে দো একঠেো। বাজনা 
লেওয়াও তে1। 

নেপথ্যে। যো হুকুম হুজুর! 
ছু। সরাপ চালাও, গান চান্গাও, 

দিদিমাণ না জানতে পারে। 
লসকলে। দিদিমণি না জানতে পারে। 

(হুড়ক1, ডুগড়ুগী ও করতালি আনয়ন) 

বটুক। ক্যা মন্দা, কা মজা! বাজাও, বাঁঞাও : 

মটুকু ভাই, তোম জেরা নাচবি তো। কর। 
ছ্ু। নাচ গাও মক্া ওড়াঁও, আমিও নাচব, 

মোদ্দাৎ দিদিষণি না জানতে পারে। 

(লিংহাসন হইতে অবতরণ ) 
সকলে। দিপিখণি না জানতে পারে। 

মোদাৎ 

( নৃত্য ও গীত) 

ধৃষামে ধৃষিল তলে কারিরে বাদরবা। 
দৈয়া সেদিয়ে ধৃমিল তভগে বলযুয় ॥ 

নিহুরপ ন্ছুদল আঙ্গনা বছরলো। 
রজব] চলাবে এক রোরি আনা ॥ 

গাবকে লোগব! রাজা ভাই রে ভততঞ্বা। 
দৈয়া হামরা গে কৈসম ঠঠোলিয়ানা ॥ 7 

ফুল ছোটে ঠেলো] মৈ" রাজা ফুলবরির্ধা। 
রঙ্জবা এক রোরিয়ণা চালাবে না ॥ 
ছমছ' তো গাঁবকে বেটীবানা। 

ছু। যোদ্দাৎ দিদম।ণ না জানতে পারে। 



৪৮ অসুতশ-গ্রস্থাবলী 

(রাঞ্জার প্রবেশ) 

রাআা। আর পালাবো কোথা 1 কোথায় 

এলেম 1 এই--এই যে নরক | তৃত-প্রেত সব 
বিকট চীৎকার কোরে নৃত্য কচ্ছে। আর 
উপায় নাই, আর উপায় নাই। নরকে এসেছি, 
কি ভয়ঙ্কর দুর্ন্ধ ! 

বটুক। প্আা মঙ্লো, এ আবার কে এসে দলে 
ভিড়ালা, কে বাবা তুমি বুড়ো ইয়ায়? 

১ম মো। যে হও বাবা, দুপা টেনে মজায় 
যোগ দ15, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে। 

সকলে । দিদিমণি না ভানতে পাঞ্জে। নাচ) 

বাবা নাচ। 

(রাজকে ধবিষ়া সকলের নৃত্য) 

রাজ কুম্তীপাক, এই কুম্ীপাক। যমদৃত, 
আনি সশনীরে নরকে এসেছি! গীড়ন তীব্র 
হ'তে তীব্রতর, আমার শগীর নাশ কোরে দাও, 
শরীর নাশ কোরে দাও । 

ছু। ও বাবা, এ যে রাজা। 
পকলো। রাজ], বাঁ; 

রাজা। ভা হা, বাঁ] ছিলেম। অবিচাঁরে গুজ 
বধ করেছি। বাঞ্ছী ছিলেম বলে কি অন্ত লোক 
অপেক্ষা নরকে আমায় অধিক দণ্ড দিবে, যা দণ্ড 
দিবে দও, শরীর নাশ কোরে দাও, অন্থি-মাংসে 
এ পীড়ন আর সহা হুয়না। হন্জিয়াশত্ত ছিলেম 
বশ্পে কি ঈন্দ্রি সকলের অন্ুভবশতভ এখনও 

লোপ পাচ্ছেনা? 

ছু। চর হয়ে এসেছে, এখনি দিদিনপিকে 
গিয়ে ঝঙে দেবে, ধর রাজাকে, জুকোও রাতাকে। 
দিদিমণি না জানতে পারে। 

বুড়ো রাজ! 

(দুর্লতার প্রবেশ) 

দুর্লতা। ওরে ও আটকুডীর ব্যাটার1, দিদ 
মণি জানবে কি, তোদেক্স ষাড়ের ডাকে পৃর্থবা 
টলমল কচ্ছে। 

সকলে। মেক়েমাছুষ! 
বটুক। বাইজী, বাইনী। 
ছু। হীরেমন এয়েছে,। হীরেমন এয়েছে। 

দেখ*দিদিমাণ না জানতে পারে। 
ছুর্লতা। ষম জানতে পেরেছে, যম তোমায় 

নিতে এসেছে, চোখখেগে! ছারকগালে--নরকে 
যা, নরকে যা, ঝাটার বাড়ি খেকে নরকে যা! 
( ঝাঁট প্রহার ) 

মেয়েমানুষ | 

স্ু। গেলেম, গেলেম, হীরেমন, কর কি-- 
কর কি, মরে গেলেম। 

রাজা । নরক, নরক, কি তাড়না! 
ছু। বটুক ভাই, বটুক তাই, হীরেমন থুল 

করলে, কিউ টাক] দিক্কে ঠাণ্ডা কর। 
দুর্লতা। ফের হীরেমন-এত 

হচ্ছে না? 
বটুক। ও বাবা, এ ছুর্লতা যে। পালা, পালা 

বাবাও নৈলে সবার ঘাড়ে ঝাড় পড়বে। 
সকলে। পেত্বী, রে বাবা, পেতী, পাল 

পাল-- 

(টুক ও মোঁসাহেবগণেক পলায়ন ) 

রাজা । কত কাল--কত ফাল এ নরকে 
থ(কৃতে হবে? 

দুরলতা | ও পোড়াকপাল! রাজা মুখপোড়াও 

এসে এদের মদের ছাল্লায় জুটেছে! বুড়ো বয়সে 
আধিক্যেতা বেড়েছে-ভই, ভাঙার, দু'গ্চনের 
নরুকে কীর্তি দেখিগজে দি, ডেকে আনছি 
সোহাগিণী রাণীকে-.- 

বাঙা| রাণি, বাণ? তোমার হ'তে কি ও-- 

মুল! তোমা«ই গ্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির জন্ত পু 
বধ করেছি, তৃমিও কি আমায় প্রহার করতে এই 
নরক অবধি ভেড়ে এসেছ? 

দুর্লতা। এই গ্রহার করবে যে, আ'স্ছে সে, 
বুড়ো মড়।॥ এ বয়সে মদ খেয়ে দাপাদা!স করতে 
লঙ্জ্ব'ও করে না? গলায় দাঁড়! গলায় দড়ি! 

রাজা । গলায় দড়ি | গপ্গাক্স দড়ি দে আবার 

বাটাতেও 

কোন্ নরকে টেলে নিষ্বে যাবে? ইন্জিয়ালক্ 
স্তণৈর অন্তর পুক্রধাতীর গরন্ত আবও কত নরক 
আছে। 

ছু। হীরেমন, হীরেমন, মাঁথা ঘুরে যাচ্ছে। 
আমাক ধর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না! জানতে 

পারে। 

দুর্লতা। এইষে ধবৃদ্ছি। (হূর্ব,ন্ধিকে ধাকা 
দেওয়া ও দুর্বব-ন্ধর পতন। ) 

ছু। (পতিত হইয়া) কোথাক্স যাচ্ছ 
পাতালে। মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে। 
হীরেমন, চল, পাতালে যাই। 

[ গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান । 

রাা। সবাই জান্তে পেরেছে, নারীর কুছকে 
পঃড়ে পুত্রহ্তযা করেছি, কেউ জান্তে বাকী 
নাই! 



বিমাতা! ব বিজয় বসন্ত 

ছুর্ঘদ1। আ মলোঃ রাজা কি ক্ষেপে ছে? 
সোহাগিনী কি কচ্ছে, একবার ডেকে আনি। 

[ প্রস্থান। 

( মন্ত্রী, বলবস্ত ও শান্তার গ্রাবেশ ) 

বল। এই থে মহাপাপ এইখানে-- 
রা্া। একটু ম্ুস্থির হই, পীড়ন করো-_ 

করো, একটু পরে--একটু পরে- ভূতের দল এই 
প্রহার কোরে গেছে, তোমরা কি বমদুত? 

শান্ত।| মহারাজ, মছারাঞ, সবই আান্তে 
পেরেছি, আপনার কাঁলগাপিনী রাণী উন্মাদ হয়ে 
এখন চীৎকার কোরে অনস্তঃপুরে নিত কলঙ্কের 
কথ শ্রকাশ কচ্ছে, ভাই আামি গিক্সে মন্ত্রী মাশয়কে 
লংবাদ দিলেম। 

মন্ত্র | বোঁধ হয়, মহারাজ সেই দারুণ কথ। 
ওনে এইন্ধপ অগ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। মভারাজ, 
মছারাজ ! 

পা! আবার নরকেও বুঝি রাজ্ঞাপ্র্ধা 
মাছে? প্রথণীতে ব্শৌ সস্ভোগ, নরকে কি তাই 
রাজার বেশীস।ঞা? 

ম্রী। মহারাদ্দ ক ব্ল্ছেন? 
শাত্তা। হাঁয় হায়! মছাকার্দ কি শেষে পাগল 

হলেন | 

মন্ত্রী। নঃনাথ, আপাম যে সভাস্থলে, এই 
আমি আপনার অঙ্গুগত বৃজ্ধ স্ত্রী, এই পরম হিতৈধী 
ব্লবস্ত, এই বিজয়-বসন্তের পাপনকত্রী শান্তা । 

রাজা । বিজ্য়বসন-আমার পুজ্র বিজয়- 

বসন! তারা কোথায় ?--শ্বর্গে!_আর আমি 
তাদের জীবাধম পিতা আঞ্জ নরকে! 

মন্ত্রী। না না মহারাজ, আপনি পুভ্রঘাতী নন, 
জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাক্মকুমাবদের রজে আপনার 
আত্ম। কলঙ্কিত হয় নাই। 

শান্তা । মহারাজ, মছারাছ, বিজয়-্বসন মশানে 
প্রাণ ছারায়নি, কন্ত-. 

মন্ত্রী। শান্তা স্থির হও। মহারাঞ্, আপনার 
বিজয়-বসন বেঁচে আছে, এই বলবস্ত তাদের প্রাণ- 
রক্ষা করেছে ! | 

রাজা । বলবস্ত! বলবস্ত! সরে যাও-- 

সরে যাও, রত্ত দেখিও না, রক্ত দেখিও না! 
ছেলেমমুষের শগীরে কত রক্ত ছিল যে, নরক অবধি 
তার তরল উৎলে এমেছে? 

বল। কিসের রক্ত মহারাজ! বিঞয়-বসন যে 
আমার হৃদয়ের রক্ত, বলবস্তের কি সাধ্য যে, 
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তাদের রক্তপাত করে! মহারাজ, রপক্ষেত্রে লঙ্ত্র 
অন্ত্রধাগী শত্রুর জন্মুখে আমি একা অগ্রলর হ'তে 
পারি, সিংহ-ব্যাত্রের সছিত ক্রীড়াধুদ্ধে গ্রবৃত হ'তে 
পাঠ, প্রত বারণকে গুণ ধাবে ধরাশায়ী করতে 
পারি, কিন্তু শিশুর শিরশ্চেদরনের ব্ল বঙ্গবস্তের 
বাহুতে নাই। পৃ্ীনাথ, আপনি কুমারদের জম্ম- 
দাতা পিতা, কিন্তু শিক্ষাঞ্তরু সম্বন্ধে তাঁরা আমারও 
স্তন, আমি কি নিষ্ঠুর প্রাণে তাদের প্রাণ হরণ 
কর্তে পারি? আমি নিশ্চয় জানতেম যে, জ্ঞানময় 
পরযেশ্বর এক দিন না এক দিন আপনার জ্ঞানচক্ষু 
ন্মটপন কর্বেন, তখন আপনি সুকুমার কুমারদের 
দেখবার অন্ত উন্মাদ প্রাক হবেন, তাই মন্ত্রী মহাশক্ন ও 
শান্তার সঙ্জে পরামর্শ কোরে আমি তাদের 
গোপনে ছেড়ে দিয়েছ; এখন জেই শুভদ্দিন 
সমাগত, আপনি নিশ্চন্ত হ'ন, আমি পৃথবী পর্যটন 
কোরে বিজয়-খসনকে অন্বেঘণ ক'রে আনি। 

রাজা! অঁ)! আয! কি ব্ল্ছো? কি 
বল্ছ11? কাকে আনবে? বিঞক্স-বঙগনকে ? 
আহা, বাছাগা এ নরকে আসবে কেন? 

মগ্রী। মহারাজ, ভাপ কোরে চেয়ে দেখুন, 
আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুঙ্ুন) বিজয্ন-বসন 
জীবিত, বিঞয়-বসন প্রীবিত, বিদ্বন্ব-বসন জীবিত ] 

রাজা। লন! না1--কৈ, কৈ1--দাও দাও, 
কুমারদের দাও, আমি তাদের কোলে করি, 
মুখ্চ্ঘন কোরে তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কগি। 

বল। মারাণ,। আপনি নিশ্চিন্তে রংজকার্য 
করুন, আম কুমারদের অন্বেষণ করে এনে আপনার 
অস্কে অর্পণ করুবো। 

রাজা। না না, আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল) 
কোথায় বিজয়-বলন--আমাকে নিয়ে চল) রা- 
কার্ধ)-মদ্রী যা জানেন, বরুন 

( এক জন প্রতীহাগীগ প্রবেশ ) 
প্রতী। এই যে সবাই এখানে; মহারাজ, 

সর্বনাশ হয়েছে! ম্ছারাণী উন্মাদ হয়ে অস্তঃপুরের 
পুফরিণীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। 

রাজা | তোমরাও যাও, তোমরাও যাও। 

গ্রতী। মহারাঞ্জ-_ 
রার্া। আচ্ছাঃ আচ্ছা, যাও। বিজয়, 

বিজয়! 
প্রতী মহারাজ) তিন চার অন রক্ষক তখনই 

আলে প'ড়ে তাকে তুলেছে, কিন্ত শরীরে আর 
প্রাণ নেই, রাণীর মৃত্যু হয়েছে। 



৫৩ জম্বত-গ্রস্থাবলী 

রাজা। এখন কেন? এখন কেন? পরেষা 
ছয় করতে বলো মরতে হয় পরে মরৃতে বলো, 
আমার এখন অবসর লাই, বিজয়-বসনের অন্বেষণ 
করি--চচল--চল- চল। কোথায় বিজয়! কোথায় 
বসন 

| সকলের প্রস্থান । 

পঞ্চম তস্ক্ 

প্রথম গর্ভাস্ক 

নিবিড় অণা। 

বিজয়। 

বিয়। তাই) ভাই, কোর গেলি? বসন) 
বসন) কোথায় তুই 1 কোথাক্ম তোকে হারাপেম ? 
আমি যে সমস্ত দিন তেকে খুর্ষে বেড়াষ্ছি। 
পর্বতে পর্বজে। গুহায় গুছাঁয়। অধিত্যকায়, 
উপত্াকাস়। দু্ভগ্ক বণ্টকৰনে তন্ন তন্ন কোরে 
প্রাপধন তোর আম্বেঘণ ক4ছি, কোথায় গেলি তুই? 
কাল রাজে কাল ঝড় কোথ। হ'তে এল, তোকে 

অ।মার কাই হ'তে বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে গেল, ভীষণ 

ঝর্নার ঘন ঘন শবে বৃক্ষমূল হ'তে পালাতে গিয়ে 
অবশেষ কি তোঁকে একেবারে হারালেম 1 ভাই 
রে! ভু'ঞ্জনে যে প।শাপাশি যাচ্ছিলেম, যেতে 
যেতে অন্ধকারে আর তোকে দেখতে পেলাম না, 
সেই অবূধ তো ভাই তোকে ডাক, ডচ্চৈঃম্বনে 
কাতরে তোর নাম কোরে কেদে বেড়াস্ছি, কোথায় 
আহিস্, উত্তর দে ভাই, আমার কাছে আয় তাই 
বসন | শক্ত 'দদি, শাস্ত। দিদি আমি বসনকে 
রক্ষা করবো বলে তোমার কাছে সত্য করে 

এসেছিলম, সেই বলসনকে হারিয়েছি) তোমার 
বড় আদরের বসনকে আমার হাতে সমর্পণ কোরে 
তুমি নিশ্চি্ধ আছ, আমি হতভাগা সেই সোনার 
বসনকে আঙ বনে হারিয়েছি! মমতাহীন বিমাতা! 
আজ তোমার মনক্ষামলা পুর্ণ হয়েছে, বিজয় মরেলি, 
সেন্থখ তার কপালে ঘটেনি, কিন্ত তার প্রাণের 
প্রাণ গেছে, আন্দ তার বসন নাহ, সে বসনহার। 

ছয়েছে। (নেপথ্যে দ্বরে কোলাহঙ্গশবা) ও কিসের 
শক? সাগরের অল, না লোকের কোলাহল? 
মানুষের কণ্ম্বরের মতনই তো বোধ হচ্ছে! 

লোকালয়, লোকালয়! তবে কি বসন সেখানে 
আছে | বসন) বসন, ভাই, ভাই ! 

| [ প্রস্থান 

(ছুই জন সৈনিকের প্রবেশ ) 

১মসৈ। বাপ, বাপ, মেক়্েমানুষের এজ 
প্রতাপ 

২য় সৈ। প্রতাপ ব'লে প্রতাপ! বিজ্ঞয়গণ 
তো দখল হয়েছিল) রাজ মারা গেল, আব) 

লুঠ'তরাজ করবার হুকুম পেনুস্ কোথায় আচছি সেঃ 
[কিছু ভালরক্ষম মাল মেরে নাম্ কাঁটিক্কে দেশে 
গিয়ে একট বিয়ে-টিয়ে কোরে নিশ্চিন্ত ভয়ে 
বসবে, না একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি ! 

১ম সৈ! এল্জাঞগুবি কারখানা হবে) ক্াঁণে 

কে তাজানে বাবা! রাও বাট? পড়ঙ্গো, শক্রাসনা 

ফ্রোড়তঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়গো) আমাদের ফন 

সাবাস্ত হ'ল) তাপ পর যে রাণী কোথেক 
ঢ!লতলোয়ার বেধে হাভী চড়ে ধনুক ধারে নে 

যুদ্ধ করুততে আস্বেনঃ এটা কেমন কোরে আচবো? 

২য় লৈ । ভাঁ। বলে যুদ্ধাক্ষি থেকে পালাতে 
নেই, বল তো ভাই, পাশানট! বেশী অপমান, ন। 
দাড়িয়ে মেয়েমামঘটার হাতে মারা যাওয়াট| বেশ 
অপমান ? 

১ম টৈ। তার আর শন্দেহ আছে, প্রাণট। 
বাচলে তখন ঢের যুদ্ধ করা যাবে, এখন গঞ্জন শিং 

টিং কোথায় গেল? আমাদের নায়কই বাকোথায়? 
২য়সৈ। রাণীন হুভ্ঙ্কার তর্জনে গর্জন শিং. 

যুদ্ধক্ষেত্রে বর্জন করেছে, আর ব্যাপার ভয়ানক 

দেখে নায়ক-টায়ক সবাই পগাতক, কে কোথা; 
ছঁড়য়ে পড়েছে, তার ঠিক কি? তুমি সে ও 
চিন্ত। কোর না, কেউ যেকাকেও ভীরু বলৃবেন, 

তার আর যোটি নেই। 
১ম সৈ। এখন চঙ্গ, ভালয় ভাঁলয় এই বনট। 

পার হয়ে আঁঞ্চকের মত্ত একট। চটি-ফটি দেখে থাক। 

ধাক্। 
২য় সৈ। তাই চল, মোদ্দা, আর দৌড়,বা? 

দরকার নেই, এতদূর ধোধ হয় আর তেড়ে 
আস্ছে লা। 

| ডভঙ্ষের প্রহ্থান। 

(বসন্তের প্রবেশ) 

বসম্ত। কৈ দাদা, ও দাদ, বিজয় দাদা, তুগি 
কোথায় গেলে? আম বেচে আছি, বাঁধ-ভান্পুকে 
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*)য়নি দাদ1) আমি তোমার সঙ্গে যেতে যেতে 
খন্ধকারে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছলুম। 
$মি আমার নাম ক'রে ভাকৃতে ডাকৃতে এগিয়ে 
'শলে, আমি কত সাড়া (দিলুম, ঝড়ের ভাকে তুমি 
কমতে পেলে না, আমি কত কষ্ট কোরে উঠে 
&দা তোমায় ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি, গা ছড়ে 
গেছে, পা কেটে গেছে, আর যে চলতে পারিনি । 
দাদা, তুমি কোথায়? তোমায় না দেখিয়েকোন 
ফল খেতে মানা করেছ ব'লে আনি যে সকাল 
থকে কিছুই খাইনি। ও শান্তা দিদি, তোকে 
'ছড়ে আস্তে হ'ল, দাদা লগে ছিল, দাদাও কোথায় 
গেল! ওগো, আমি দ!দাকে কেন হারালেম, 
আমার যে আর কেউ নেই, কেউ নেই! হা হ1--. 
আছে আছে, শান্তা দিদি ধার কথা বলে, সেই 
ছি আছে, যার কেউ নেই, তার হরি আছে, হুরি 
ছরি-ইরি | 

(গত) 

আমার কেউ নাই কেউনাই। 
বিঞনে সঘনে ডাকি গো ভোমারে তাই ।॥ 
«লক ঠেলেছে পায়, এমন নিয়েছে মাক, 
বনে প'শে অবশেষে হাসাঞজেছি ভাই )-- 
তুমি না রাখিলে হগ্গি জীবন হারাই | 

(সারদা মুনির বেশ) 

লার। হরে মুরাখে, হরে মুবারে | আমার 
সরি, ফে রে কনক্কলি বনমাঝে মধুর হরিনাম 
কচ্ছস্? 

বসন্ত । হরি হরি, তুমি এসেছ! আমি একা 
বনে কীদ্ছি শুনে তোমার দয়া হয়েছে? 

সার! বৎস, কারে হরি বলছো? আমি সেই 
গোধ্োেকবিহারী গির্ধারী হরির চরণ-গ্রক়্াপী 
মনুঘ্য মাজে ! 

বসস্ত। তা হবে, কিন্ত হরি তো তোমায় 
পাঠিয়ে দিয়েছেন) হরি তো সব জানেন, আমার 
দাদ কোথায় গেছে, তিনি কি তোময় ব'লে 
দিক্সেছেন? আমার দাদার কাছে নিয়ে চল! 

লার। বৎস, তুমি কে? কেমন কোরে এই 
বিজন বনে এলে? | 

বসম্ত। আম বলম্ত, আমার দাদ! বিজয়, 

আমর! ছুই জনে অয্বপুরের রাঞার ছেলে। দেখ, 
হরির মাুষ। আমাদের মা অনেক দিন মরে 
গিয়েছে, পার এক মা হয়েছে, আমরা তাকে 

১৯মশ৮৪২ 

মারিনি, কিন্তু বাবাকে কে মছি মিছি বলে দেছে, 
বাবা তাই রাগ কোরে আমাদের মশানে কাটতে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল, মন্ত্রী মহাশয়, শান্তা দিদি, গুরুজা . 
কত কোরে আমাদের লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, 
আমরা ভার পর দু'ভায়ে বনে এসেছি । 

সার! ওহে, শুনেছি বটে, জয়পুরপতি 
সন্তানসত্বেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন, গে 
দুয়ার বিষময় পরিপাম তো এইরূপই ছয়! বৎস, 
তোমার দাদা কোথায়? 

বসন্ত । দাদাকেই তো খু'্খছি, কাল রাল্তিরে 
ছু'জনে এক গাছতসায় শুয়ে ছলুম, তার পর বড় 
অন্ধকার কোরে ঝড়বুষ্টি এল, আমায় 4নয়ে দাদা 
পালা[স্ছপ। তার পর আমি একটা গর্ভে প'ড়ে 

গেলুম, দাঁদা কোথায় গেল, সারা দিন খুজছি, 
দেখতে পাচ্ছিনি। 

সার। আহা, মহছারাভ অয়সেন এক সময় 
আমাক অত শ্রদ্ধা করৃতেন। আহা, তার 

বহশধবদের এমন দুর্দশা! বৎস, তুমি নিতান্ত 
শিশু, ছিংঅস্তপমাকুল এই [1নবিড বনে একাকী 
কোথায় তোমার অগ্রাজের অন্বেষণ কর্ধে? আমার 
সঙ্গে আশ্রমে এল, আমি তোমার দাদার সন্ধান 
কোরে দেব। 

বসস্ত। হরির মাঁছুষ, হরি তোমায় লে 
দেছেন কি দাদা কোথায় আছে? তিনি তো সব 
আনেন। 

সার। খন, হার না ঝ্লে দিলে মানুষের 
সাধ্য কি কিছু আান্তে পারে? তিনি সকলি 
বলে দেন--এস। 

| উভয়ের প্রস্থান) 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক 

অরপ্যের অপর পারব । 

রাজা, বল-স্ত ও শান্তা । 

রাজ । আর কোথায়, আগ তবাথায় অন্বেষণ 

করবো? সমস্ত মিত্ররাঙ্জের সংবাদ পাঠালেম, 
কোনরূপ সন্ধান হ'ল না| স্বশ্পং বনে বনে পর্যটন 
কর্ছি, কৈ, তাছের দেখা তো পেলাম না। পুজের 
চক্্রব্ধন দর্ণন,, বিঅয়-বসম্তের মুখ-চুখবন। আমার 
দ্ধ-ভাগ্যে আর নাই, তা যদি থ।কৃবে, তবে নৃশংস 
পিশাচের স্তায় আমি তাদের প্রাণবধের আজ! 



এ অমৃত গ্রস্থাবলী 

তৃতীয় গর্ভাঞ্চ 

ভপোবল। 

মুনিগণ, মুশিপত্ধীগণ, যুনিকন্তা ও বালকগণ। 

( গীত ) 
বরপতিভাগে রকতিমরাগে 

বিলসতি সপিলঙ-কাস্বে। 
মধুক্কুক্জে ছিমকপাস্তি 

বিকঙসিত নলিনীষণ্ডে ॥ 
লমস্সযুপজং চিন্তায় চি্ং 

শমধুর-বিতুগ্খপগানম্। 
ব্কতি সমীরো মুহুমূদ ধারো 

বেপিত-বনতরু-শাখম। 
গুঞিতকুজে, গাষমাপুঞে, 

ধুনিকুলশীক৪ছাঁুম্। 
বিটপিকদদ্বং, যুরতিঙ্গবং, 

গায়তি নুলজিততালম্ ॥ 
খগাকুলনাদৈ রপগতসাদৈঃ, 

শা'তযুগ-নুখকর-পানম্। 
পয়সি মরাল1:) গ্কৃতিবিজোলা, 

বিদধতি বিভুম্্িমানম্॥ 
ফানবিদিতং, শবিদিত-চরিতং, 

সজ্জন-মানসমানম্। 
পরিমঞ্ যুক্ত, ভিমপম্পৃক্তং 

প্রততি-ম্ুশোভন-পুষ্পম্ ॥ 
বাকি 'লাকে, তদন্ত চ নাকে, 

পথিত পরম্গ্ডণঘোষম্। 
ককুণাজী7বা, মুনা ভীষো, 

ন তঞ্জতি কথমিব দেংম্॥ 
নবনবভাবং বিললিতচ 

অভিগজ-জনগণধোধম ॥ 

যু পত্বী। প্রভু, পূর্বভাগে তরুণ অকণের 
এই রমশীয় বাগ প্রতি প্রভাতেই দর্শন করি, 
কি এদৃক্টের দুরম্য অভিনবতা কখনই পুরাতন 
হয় না। 

সার। সাধিব। প্রকৃতির লঙগাটে ত্র ষে 
লমুজ্জল সিশূরধিল্দু দেখে আনন্দে ধিগলিত হচ্ছ, 
ক্ষপবিলম্থে এ রবি এমন প্রাথর হ'তে গ্রাথরতর তেজ 
ধারণ করবেন যে, তর গ্রতি দৃষ্টি করবার শক্তি 
মানব-১কের আর থাকবে নাট আতখার আপরাডে 
সেই তেজস্কর মুর্তি হীনপ্রত হয়ে পশ্চিমাকাশে 
লুক্ধাজ্িত হবে। মন্ুঘ্যের অবস্থাও এরূপ পরিবর্তন, 

শপ, রম্যভা, তেজন্িতা, কিছুই স্থায়ী নয়, সক 
অবস্থ।বই, সায়! আছে, অভি দীপ্তর পরে তম 
দেখা দেয়। 

যপত্বী। দেব! এ সব গ্াত্যক্ষ দেখেও মান 
কেন শমনেম শরণাপন্ন হয়েও, এই ক্ষপন্থায়ী দেছের 
সুখের দহ) লালয়ত হয়? 

সার। পতিব্রতে! বার্ধকো মনুষ্যের বুদ্ধি 
ছ্বিপথগাঁমিনী হয়। এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় দৈছিক: 
কেহ আবার ইছঞীবলের কায ফুরাইয়াছে বাজে 
আত্মার সদ্গত্ি করি, «ই ভেবে সেই সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্ববের চরাপ বিলীন কর্বার প্রয়াস করে, 
কেহ বা দেই সর্ববন্ধ জ্ঞান কোরে এই অস্থিমাংস- 
ক্রেদের চেষ্টাতেই ব্যাকুশ হয়। ভগবান্ শঙ্করাঁচার্যা 
বলেছেন” 

"বান্ধকো) বুদ্ধিংংতঃ কশনিষশত ছুঃ 
শ্বসকাসাতিসারৈ 

ভ্রপশোঝাক্ষিনাশো বিগজিতদরশনঃ 
ক্ষুৎপিপাসাদ্দিতুষ্চ ৷ 

পঙ্5চ[তাপেল দগ্ধে' মরণমনুদিনং 

ধ্যেয়মান্রেং ন চাহ্যৎ, 

কম্তুব্যো মেইপরাঁধঃ গ্রকটিতবদনে 
কামরূপে করালে ॥ 

কিন্ত অবশেষে সকক্েই দগ্ধ হয়। 

( রাজ], বলবস্ত ও শান্তার গ্রহেশ) 

রাজা । মুনিবগ। মনাপাতকীর কি আপনাকে 
গরণাম করবার আধকা? আছে? 

সার! একি, একি, মারা জয়সেন যে! 
এ ব্রাহ্মণের তপোবনে জাপশার অভ্যখান বড়ই, 
আনন্দে টি ষয়। 

রাজা । ধেব, আন্না আমার নিকট হ'তে 

চিরবিদায় নিয়েছে! গ্রভো, আামি মহাপাতকী 
পুজঘাতী। যে বৃদ্ধব্ষসে ইন্দ্রয়লাললায় উন্মত্ত 
হয়ে আপনার পু?জর প্রাণনাশ করে, তাৰ প্রায়শ্চিত্ত 

কি? আমি দ্বিতীয় দাঠপরিগ্র্ফ কোরে রূপলালসায় 
অন্ধ হয়ে আপনার পুজের গ্রাপনাশ করেছি, আজ 

করুনঃ কিরূপ মুক্টু আমার পক্ষে বিধেয়? 
সার। মহারাজ, আমরা সংসারত্যাগী অথচ 

সংসারে জংশ্পিই, সর্বলোকের ছিতকামনাই আমানের 
প্রধান তপ, বুভিজোভ" ধীয্য পুরোহিত যে দিল 
আপনার আবার দ্বিতীঞ্কবার বিবাহ-সংঘটন 
করেছেন, সে দিন থেকেই আমি আপনার জন্ 
বিশেষে চিন্তিত আছি, কিন্ত মু আপনার পাপের 



পৃ 
বিমীতা। বা বিজয় বসম্ত ৃ ৫৫ 

?মুশ্চিতত নয়, বঃং স্কেচ্ছ!মৃত্যু পাপের ভার গুরু" 
৮০ করে! বড়ই মহান বংশে আপনি .জন্ম গ্রহণ 

করেছেন। তাই নিজকুত পাপ অন্থত? কোরে 
'দক্গু হয়েছেন শানে আছে 

খ]াপনেনাজুতাগেন তপসাধ্যয়নেন চ। 

পপর মুচ্যতে পাপা দানে চ দমেন চ॥ 
নেপথ্যে বিজ্ঞয়। কোথায় ভাই, কোথায় ভাই 

কথায় বসন? 

রাঞ্জা। একি? একি! কিশুনি! কি 
নি! ভাগই কঠস্বর না! যুন্বির) একি ইজ্জজাল 
করুছেন। যারা মাই, যাদের আমি পৃথিবী হ'তে 
'“দ্বি% ছয়ে বিদায় দিয়েছি, তাদের কম্বর আপনার 
এ শান্তিময় জপোবনে আমি কেন শুনছি? 

সার। মারা, স্থির হন) আমি কোন 
চজজাল করিনি, কে এফাতর রোদনধবনি কচ্ছে, 
আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ'ন 

(বি্জদ্কের প্রবেশ) 

ব্জিয়। এই তো তপোবন, এই তে। যুনির 
আশ্রম ঃ মুনিবর, আমার ভাই ঠক1 আমার বসন 
গাই কৈ? আমি স্বপে দেখেছি, সন ভাই আমার 
আপনার আশমে আছে, জামায় াওহত্তী শুড়ে 
কারে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, রাজযুকুট আমার 
1থায় দিচ্ছিল) কিন্তু যুনিবর, আমি বসনহা'রা হয়ে 
ক রাজ্য নিতে পাগ্সি? আমি পাপিয়ে এসেছি, 
প্রুকিষ্বে এসেছি, আমি স্বপ্নে দেখেছি, ভাই আমার 
আপনার আশ্রয়ে আছ। 

শান্তা । বিজয়! বিজয়! ভাই, ভাই [তোকে 
-দখলেধ) বসন আমার কৈ? 

রাঙা; বিজয়) বিভায়) আমার বিজয়! তোর 
অপরাধী পিতা, মহাপাততকী পিতা! সবন্ুলেকি 
তার কোলে আর আস্তে পারিস? আমি সথ 

জেনেছি, সব বুঝেছ, তোদের গর্ভধারিণীর স্থানে 
ধলিয়ে আমি যে কালসাপিনীকে হৃদয়ে ধারণ করে- 

ছিলেম, সেই পিশাচিশী সমগ্ত লত্যকথ! নিভমুখে 
বক করেছে, অনুতাপে দ্ধ হয়ে সেও আর এ 

লগতে নাই, আমার এখন কেউ নাই, কেউ 
নাই! 

বিভয়। বাবা, বাবা, মা আমার নাই! হঠ1ৎ 
মতিভরঘ হয়ে যা বজুল। তিনি আমার মা, তিনি 
আমার মা, আমি আবার মাতৃহীন হলেম ! আপনি 

আমায় আদর কোরে নিতে এসেছেন, মাতার 
নেষ্মর় কোলে আর আমি স্থান পাৰ না? 

রাজা । একটি পেনুম। আর একটি কৈ? 
একটি পেনুম, আর একটি তক? 

সার । মন্থারাজ, আপনার ভাব দেখে বোধ 

হচ্ছে যে, শিঅযুখে বাক্ত কোরে অন্ুতাপের দ্বারা 

আপনি সর্বকঠোর শ্ায়শ্চিত করেছেন, অগপীশ্বয় 
যদি-- 

(বলতেগ গ্রাবেশ) 

ব্সস্ত। মুশি দাদ, মুনি দাদা, আমি কেমন 
ভাল ভাল দৃব্বে। এনেছি দেখ। ওকে। ওকে, 

দাদা] না! বিআয় দাদা, বিজয় দাদা] 

বিজয় । বসন, দসন, ভ!ই, তাই! 
শীস্তা। ওরে বসন, আমান দেখতে পাঁচ্ছিস্ 

নি? বুড়ী যে তোর জন্ে কেদে কেদে চক্ষু জুটি 
হয়েছে । বড়রাণীর হাত হাতে সপাধন তোরা, 

আয় তাই, আমার কোদে আয়! 
গা 1! বসন বে? বাপ! 

কি বাপকে দেখতে পাচ্ছিস্নি ? 
বসন। বাবা, বাব! 
বিএয়। বাবা, বাবা, আপনি চরণের ধুলি 

দিন, আপনাকে আমর! ভূলুবো? ধা! হতে পৃথিবী 
দেখেছি, তাকে তুলবো ? 'ব্জয়গড়ের রাজকন্তাকে 
আমার সঙ্গে বিবাহ দিকে কাপ সেই রাজ্যে 
আমায় অধীশ্বর করৃবে, কিন্ত আমার প্রাণ কোথায় 
যেথায় আমার পুঞ্যপাদ [পতা আছেন, “সথায়) 

যেথায় আমার অননীত্বরূপ। শান্ত) দিদি আছে, 
সেখায়। স্প্রে দ্বেখলেম যে, ভাই আমার যুনি- 
বরের তপোবনে আছে, কাঁকেও না ঝলে আমি 
একলা চুটে এসেছ, স্বপ্ন সফল হয়েছে, ভাইকে 
আমার পেয়েছি! বসন রে, খলন গে! 

বসন। দাদা, তুমি কোথা গিয়েছিলে? 
পাতা। যে যেথায় যাক, আমি মহাপাতকী, 

আমার হারাধন পেয়েছি, এই যথেষ্ট | বাধা বিগয়, 
বাব বসন, বাপ ব'লে যদি মার্জনা করিস্, তবে 

অংমার কোলে আয়! 
শাস্ত।। বড়রাণা জামার হাতে ভাঞ্ছে সপে 

দিয়ে গিয়েছিলেন, এই অভাগিনীকে ভুলিসনি। 
বাছারা আমার কাছে একবার আয়! 

বল। বিজয়, বলল, তোদের না আমি কাটবার 
অন্য তলোয়ার তুলেছিলাম? 

মহাপাতকী ব'লে 

বিজ্ঞয়। গুরুদেব, আপনিই তক গামাদের 

প্রাণদাত।1। 

বল। চোপরাও ! মভারাজ রাগ করব্ন। 



৫৬ ূ অমুত-গ্রন্থাবলী 

রাজা । বঙনভ্ব, ক্ষান্ত হও, আমার যথেষ্ট 
শাত্ত হয়েছে। 

সার! মহার্াগ,। চলুন। আরজ শুভ দিলে, 
বিঞ্ক্কে বিঞ্য়গড়ের রাগে অভিষেক কোরে 
পরে আপনাকে ম্বরাঙ্জে রেখে আগি। আপনার 
এই দারুণ অনুতাপ জগতের আদর্শস্থল ছবে, 
শান্তার [নং থার্থ নকপা, বলবস্তের সাধু কৌশল বেন 

সকলেই শিক্ষা করে| তপোবনস্থ নরনারী সচলে 
বিজয় ব্যান্তের আশীর্ববচন উচ্চারণ কর। 

সকলে |. 

দীমৃতালী স'লপবিভব শন্তুপোবং করোতু,, 
ধন্ম গ্রাণঃ প্রকৃতিনিচয়ো মোদতাং রাজ)মধ্যে। 
বুন্দারণে) কৃতবিলসিতো গোপবালো মুরারিঃ, 
কৃঞ্চে। নিত্যং বসতু হৃদি বো রাধিকাজীবিভেশঃ | 

০ 

যবনিকা-পতন। 
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মলজারর1ও গাইকো রাড দর এ ** বরদার মন্থারাজা | 

দামের পছ্থ ক রঃ একজন প্রান বর্চারা। 

মদন 
| ৮১ * ভদ্রলোক 

আায়ান 

কণেল ফেয়ারু ৮" বরদার রেলিভেপ্ট 

সার লুইস পেঙ্গি ৪৪ ,ৎ বরদার নুতন রেসিডেপ্ট 

মহারাজা জয় সুর ) 

মহারাজা পিদ্ধিয়। : 

গ্াঁবু রা দ্িনকররাও এ ও কামিশনারগণ। 

গ্যার কিচার্ড কুচ 
| 

স্যর নিচা্ড মিড, ূ 

মাষ্টার মেল্তিল .) 

সার্জেন্ট ব্যাছেন্টাইল ০৮ *,5 গাইতকোয়াডের পক্ষে ব্যারি 

মাষ্টার স্বৌবল্ ৮০ *ত* এড ভোকেট প্েলারেল। 

মাষ্টার ফিল্পি। 

মাষ্টার উইলগন। 

ডাক্তার লিউয়ার্ড রঃ রর বরদার ভাতার 

মাষ্টার সুটার চা ০১ বোম্বে পুলিশ কমিশনার । 

হেমটাদ ফতেটাদ ৮ রত্ববণিক্। 

পিদ্র 1 

হাওজি ১ ৫ রর রেলিভে'ম্সর ভূত্যগণ। 

আবছুষ্পা 

স্বর ০ ৮৯৪ একজন ব্জদেশীয় মাত 

রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ, ভূতাযগণ, ইংরাঙ টস্তগণ, 

উকীল, ইন্টারপ্রিটার ইত্যাদি। 

লগ্মীবাই র *** ৯৯ কনিষ্ঠ! রাজমহিবা। 

কুমারবাই রি রর রাজকন্তা । 

আমিনা ** তত আয] । 

একজন উদাসিনা। 
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হীরকচুর্ণ*নাটক 
১, 

পথম অহ 

প্রথম গর্ভান্ক 

রাজ-অস্তঃপুর। 

(লক্মীবাই ও মহ্থারাঞ মলৃহাররাও অসীন) 

লগ্মী। মহারাজ! ভুঃথিনী রাভমহিবী হওয়ার 
'যাগযা নয়; আর জার মৃহিযীরা আমা অপেক্ষা 
শহত্র গুণে ম্বন্দরী। তারা রাজকন্ঠা, কিসে আপনর 
ননগ্ষ্টি হয়, সেসব ভাল জানেল। আমি ছঃখীর 
মেয়ে, তার কিছুই জাঁনিনে, তাই বলে কি অধীনীকে 
একেবারে ভুল্তে হয়? দাপীকে আপনিই বড় 
করেছেন?) তবে কেন নাথ, দাপা জাজ চার দিল 
সাঞজচরণ দর্শন পায় নি? 

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমাকে বৃথা গঞ্জন| 
দাও? তুমিকি আাল না যে, আমি তোমাকে কত 
ভাঁলবালি); তোমার তুল্য দুন্দর' আমি কখন চক্ষে 
দেখি নাই) বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশরক্ষ| 
হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এতার্দন 
পুমুখাবলোকন-সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের 
কৃপায় তোম। হ'তে আমি সেই আঁির্ববচনীয় মুখ লাভ 
করেছি। তোমায় আমি ভুলবে! ? আহা"! বে 
দিন তুমি স্ল নয়নে আমার ছাতে ধরে বল্লে, 
“নাথ! আমার গর্ভে গাঞ্জপুজের ইদয় হয়েছে আর 

আমাদের প্রপয় গোপন রাখা কর্তব্য নয়, আপনি 
আমাকে প্রক্ষাশ্তরূপে বিবাছ করুণ”) পে দিনকার 
সেই মধুমক়্ বচন আর সঙগজ্জ ভাব আমি ইহজন্মে 
ভুলবো না, তবে আজকাল আমার তিলার্ধ অবকাশ 
নাই, রাজ্য-সংস্করণ-বিষয়ে দিবারা|আ পরিশ্রম কত্তে 
হচ্ছে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সঙ্গনূুখলাতে 
বঞ্চিত ছিলম। | 

লঙ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খল! 
ঘটেছে যে, ত নিবারণ করবার জগ আপনাকে 
অছ্োরাত্র পরিশ্রম কতে হচ্ছে? 

১ম-৮৪৩ 

রাণ্রা। বিশৃঙ্খপা এমন বিশেষ কিছুই নয়। 
কেবল কতকগুলি কু-লোকের ঘড় যন্ত্রে ও প্রলোভনে 
বশীভূত হয়ে অনকযেক প্রক্তা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ 
বাহাদুরের নিফট অভিযোগ করে, তা এক্ষণে আমি 
তাদের সকলকে আহ্বান ক'রে মিষ্ট কথায় তুষ্ট 
করেছি। 

জগ্মী|। তবে বোধ হয়, এ গোলযোগ এখনকার 
মত এক প্রকার মিটুলো। তা এখন ভু-এক দিন 
অস্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন। 

রাজা | প্রিকে, এ গোলযোগ ইহজম্মে মিটুবার 
নয়। যে দিন ভারতের শ্বাধীনতা-কুর্ধ্য অস্তমিত 
হয়েছে, সেই দিন হ'তেই গোলযোগের সুক্জরপাত 
হয়েছে, সে সুর্ধয পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, 
আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন 
পামাদের রাজসম্বেধন কেবল ব্যনমাত্র। যখন 
রাজা ছয়ে একজন লামান্ত রেখিডেণ্টের খেলনার 
পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তথন এ বৃথ! রাঅমুকুট 

শিরে ধারণ ক'রে সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষ। 

জটা্বন্ধল ধারণ করে বনে বাস করা সহ্অগ্চণে 
শ্রেয়ং। 

লক্ষ্মী । তাল নাথ! মাছেব আপনার উপর এত 
বি্র্ক্ত কেন? আপনি কি তার সহিত বজুভাৰে 
ব্যবার করেন না? 

রাজ1। বন্ধুতাবে ! দাপভাবে থেকেও তার মন 

পেলাম না। সপ্তাছের শিদ্ধারিত দিব্সন্বয়ে সহ 
কম্ম ফেলে তার সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি ও 
রাঁজ্যসম্বন্বীপ্ন পরামর্শ [অজ্াসা করি, তা! তার কোন্ 
পুরুষে রাব্ত্ব করেছেন তে, লে বিষয়ে পরামর্শ 
দেবেন? হিন্দুদের স্বণা কর্তে শিখেছেন, মনের 
সাধে দ্বণাই করেন। 

লক্মী। আচ্ছা, এ ঘ্বণ। করায় তার লাত কি? 
রাঞ্জা। লাভ? নীচান্তঃকরণের নীচ গ্রবৃতির 

চ্রতার্থতা | নিজের দেশে কেড গ্রাহাও করে না, 
এখানে এসেই দেখেন যে, তার পুর্বপুরুষগণের 
কৌশপক্রমে একটি সরল জাতি যবনপিগের লৌহ: 



৪... | | আমৃতন্্রন্থাবলী 

শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাদের নুবর্ণ-পিঞ্জরে আবম 
হয়েছে । ভাবেন, তাদের নীচ দন্ত গ্রকাঁশের 
এরাই উপযুক্ত পাঁজ। ইহাদের একটু মুখ, একটু 
উন্নতি, একটু এম্বধ্য দেখলেই তাদের মনে ঈর্ধযানল 
গ্রজলিত হুয়। কিসে ইহাদের পদ্তলস্থ করবে, 
সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে । আমি যে কর্ণেল 
ফেয়ারের বিষনয়নে পড়েছি, ইছা তিন্ন তাঁর অন্ত 
কোন কারণ নাই। 

চাহ্সী। নাথ! লাঁছেব যদি মলে মনে প্রতিজ্ঞা 
ক'রে থাকেন যে, আপনার সঙ্গে কখনও স্দ্যব্হার 

করবেন না, তা হ'লে বিবম বিভ্রাট, তা আপনি 
কদিন ন্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ 
ক'রে কি জলে বাস সম্ভব? 

রাজা । তার সন্দেহ কি? রেলিডেণ্টের সঙ্গে 
বিবাদ ক'রে ইংরাও-রাজ অধীনে কোন্ মিত্ররাজা 
নির্বিষ্বে কালযাপন কত্তে পারে? তবে আমি 
সম্প্রতি এক শুভসংবাঁদ পেয়েছি যে, গবর্ণমেণ্ট 
ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানাস্তরিত ক'রে এখানে একজন 
ন্ুবিজ্ঞ ভদ্র লাছেবকে রেলিডেণ্ট নিধুক্ত করবেন। 

লঙ্মী। আছ! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন। 
আপনার এ কষ্ট আর সহা হয় না। 

রাজা | তার প্রতি আমার অচল] ভক্তি থাকে 
তো অবশ্যই দেবেল। তাপ্রিয়ে! এখন আমাকে 
বিদায় দাও) আমাকে পুনরাক়্ রাঁজপভায় যেতে 
হবে। রাজন্ধাদি সম্পর্কে কতকগুলি নৃতনু বন্দোবস্ত 
শীপ্রই কত্তে ছবে। এসময় আমাকে সকল কার্যয 
ক্বচক্ষে দেখতে হয়। অপময়ে কাহাকেও বিশ্বাস 
নাই, বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ 
হুয়। 

দ্মী। সেকি নাথ! দামোদর আপনার 
অরে প্রাতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ 
করবে? 

রাজা। গ্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা তুমি 
জান না যে, আজকাল ইংরাঁজদের সহ কত্তে 
পালেই লোকে আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করে। অন্ধ 
স্বার্থপরের! ভ্রমেও ভাবে না ষে, এরূপ তোষামোদের 
কাদ আপনারাই প্রস্তত করে। তা যাক, প্রি়ে ! 
আর আমার বিলঘ্ঘ কর উচিত নয়) আমি এখন 
চল্লেম। [ প্রস্থান । 

লঙ্দ্ী। বিধাতার মনে য। আছে, তাই হবে, 
তার ভাবলে কি ছবে 1? আমিও যাই। 

: | গ্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

রেশিডেম্সির গেটের সম্মুখ । 

(কর্ণেগ ফেয়ার ও দাষোদর পছ্ছের প্রবেশ) 

দামো। সেসব আপনাকে কিছু ব্ল্তে হবে 
না। জাঁমি এতদিন রাঁপ্রলংসারে কাজ কচ্ছি। 
কাগছ-পত্র, লোকজন সব আমার হাতে ) আমার 

অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি এ দিক ঠিক 
কত্তে পাল্লেই হুয়। 

ফেব্পা। আমি ঠিক কত্বে পারবে, তা"র আবার 
কথ।? হাঃহাঃ হাঃ] তৃমি পাগল, আমি তো 
আর হিন্ুদের মত ভী'ক নই যে, এই সামান্ত কর্ধে 
ভয় পাৰ? এ তো তৃচ্ছ কথা, জমি মনে কলে 
এও প্রমাণ কত্তে পারি যে, জামি গাইকো য়াড়বংশীয় 
বরদার দিংছাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকাপী। আর 
নেটিভেরা? তাদের মধ্যে কে ইচ্ছা! করে কেউটে 
সাপের লেকে পাদেবে? আমার ভুকুম না শোনে, 

কাঁর বাবার মাথার উপর এমন মাথ। আছে? 
 দামো। তার সনেছ কি? আপনি রাজার 
এত, এখানকাঁয় প্রকৃত রাজাই আপনি, গ।ইকোয়াড় 
শুধু নামমাত্র জিংহাসনে বলেদ। তবে কি না 
কাজটা তে! নিতান্ত সহজ নয়, তাই বলছি। 

ফে্পা। আমি মনে কল্লে সিংহাসন দুদিলে 
ঘুচাতে পারি। এত বড় স্পর্দ, এত অহঙ্কার? 
আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে । কিন্ত সেটি 
করা হবে না। আমাদের পলিপি সেরূপ নয়। 
মরা যাঁর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করৃবো, তা 
আগেই ঠিক ক'রে রাখি বটে, কিন্তু কাটি এমনি 
ফিকিরে হরি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমনি 
দেখাই যে, লোক আমাদের প্রতি অসভ্ষ্ট হ'তে 
পারে না, বং আমাদিগকে শ্ুবিচারক ব'লে ধন্যবাদ 
দেয়। 

দামো। তারভুলকি? এত গুণনা থাকলে 
কি আপনার? ভারতের একচ্ছত্র রাঙা হ'তে পাস্তেন? 

ফে্পা। তবে তুমি এখন যাও, জামিও কামরায় 
যাই। আার দেখ, ভাও পুনিকারকে একবার 
আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। 

দামো। যে আজ্ঞে, সেলাম) কিন্ত হুজুর, 
গরিবের বিষয় যেন প্মরণ থাকে! আমি প্রাপনারই 
অনুগত । 

ফেয়া। সে বিষয় তোমায় ধলতে হবে না। 
আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথ! নড়চড় 



হীরকচূর্ণনাটক 

ছয় না। আমর] কৃণ্চাঁন, আমর! নিথ্যাবাদী নই, 
হিন্দু নই! তুমি যা কখনও স্বপ্েও ডাব নাই, 
আম হ'তে তাই হবে। 

দামেো। হুজুর | তা হঠগেই হছলো। আঁপনি 
রাঞা হন, ইংরাঁজ বাহাদুরের জয় জয়কার 
হোকে। 2 

ফেয়া। আচ্ছা, আমি এখন চল্লেম। 

[ ফেয়ারের ভিতরে প্রস্থান। 

দামো। অগ্রপশ্চৎ না ভেবে তে] এই বিষম 
কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তবিধ্যতে যে ইনার কি ফল 
ফলবে, তা একবারও ভেবে দেখি নি, আর ভাববার 
লময় নাই। অনেক আশায় এ কার্ধে হস্তক্ষেপ 

করেছি। ছেলেবেলা হতেই মনে বড় হওয়ার 
আশা, তার অনেক দুর সফলও হয়েছে, কিন্বু এতেও 
আমার তৃষা! মেটেনি। এ তৃষা মেটবাঁরও নয়) 
বিস্ুচিকা রোগীর পিপাসার স্টায় ক্রমেই বলবতী 
হ'তে থাকে । মুখের তৃষাই মন্তুঘ্কে কুপথে লঃয্ে 
যায়। আঘি এখনও বুঝতে পাল্পেম না যে, এ 
ভূষা কত দিনে মিটুবে। বরদার রাঁজভাগ্ডার 
আমার গৃহে এলেই কি আমি শ্ুখীহব? এখন 
তে! বোধ হন, কিন্তু পে পথ কি সহজ? ওঃ! 
ভাবলে হৃদস্ বিদীর্ণ হয়। শ্বদেশী হিন্দু, অন্নদা তা" 
ওঃ! কি ভয়ানক কৃতদ্বতা | মহারাজ মলছাররাও 

আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবালেন। তিনি ভ্রমেও 
কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না 
তাঁর মস্তকে অনপনেয়্ কলঙ্কের ডালি দিতে বাচ্ছি, 
ত।র চিরদীবনের স্বখস্থচ্ছন্দতা ও গৌরবের যুলে 
কুঠারাঘ!ত কে যাচ্ছি? এ কথ! ঘুণাক্ষরে প্রকাশ 
ছলে আমার কি দশা ঘটবে! মহারাজ, আমায় 
কি মনে কর্ষেন? নিজের জী-পুল্র পরিবারেরা কি 
যনে কর্ষরে? প্রজাগণ আমায় কি ভাববে? সমস্ত 
ভারতবর্ষ, হছিন্দুঙ্জাতি আমার নামে ধিক্কার প্রদান 
করবে। আমি জগতে অঘন্ভ কৃতপ্রতার উপমাস্থল 
ব। মা বন্ুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন 

না। কিস্ত সুখের পথে কখনই কোমল কুম্্ম 
বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি যখন নখের আশায় 
যাচ্ছি, তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়ে যেতে 
হছবে। তবে পরকাল--সে বাতুজের প্রলাপ, 

স্ত্রীলোকের বচন, মূর্খ ভীরুদের কলিত কথা । কবে 
পরকালে কি হবে ভেবে ইহজন্সের সুখশচ্ছন্দতার 
আশায় অলাঞ্জলি দিতে পারি নাঁ। স্বার্থ অপেক্ষা 
জগতে আর প্রিক্নতর কি? যাই, আর এখানে 
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বিলম্ব করা উচিত নয়। আদ আঁমার অনেক 
কাত; ভাবলেই সাহসের হাস হুয়। 

[| প্রস্থান । 

(ছুই জন ভূৃত্যের প্রবেশ) 

প্রথম! আর পারা যাৰ না, এত মেহনত 

পোষায় না; আর আজকাল সাহেবের “যে মেজাজ 
হয়েছে! কেন বল দেখি, সাহেব আজকাল: 
একটুতেই রেগে ওঠে? আগে ত এমন ছিল ন1। 

দ্বিতীয়। মেম সাফেব বিলাত গিয়েছে, সাছেৰ 
ফুট পড়ে আছে, কাজেই খেঁকি হয়েছে। 

প্রথম। চাকরী সুখের রাজবাড়ী | খাটুনি 
নেই, বুটের গুতা নেই, আর অটেল খাওয়া- 
দাঁওয়া। 

দ্বিতীয়। শুধু তাই! আর পাওনা,থোওন! ? 
কত পাল-পার্বণ হচ্ছে, তা'তে বকৃসিসের বন্দোবস্ত 
কেমন! আমায় একট! রাঁজসরকারের চাকরী 
যাগাড় ক'রে নিতে ছযে। লেলিমকে বলব! সে 
আন্মকাল ব্ড়লোক হয়েছে, চিনতে পারে, তবে 
তো? 

প্রথম। ও কথা আর মুখে এনে] না। সাহেব 
শুনলে কোড়ার বাড়ী দেবে । ছোট সাহেব শুনেছি 
কল্কেতায় বেড়াতে যাবে, তা হ'লে আমি সঙ্গে 
বাব। কল্কেতা নাকি বড় গুলজার লহর। 

দ্বিতীয়। অমন আয়গ। কি আর আছে? 
আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাছেবের কাছে 
চাকরী কত্তো, সে অনেকদিন সেখানে ছিল, তর 
মুখে যে গল্প শুনি, আত্বব কাণ্ড! সন্ধ্যার পর 
গ্যাসের আলোয় রাস্তায় বাধা-রে।সনাই ক+রে দেয়। 
গ)াসের আলো! এন তো--তেল নেই, স্ভে দেই, 
কলে জলে। চাঁকর-বাকরকে অল তুলে মর্তে 
হয় না, কলে অল আস্ছে, তেতালা পর্য্যস্ত আপনি 
যাচ্ছে, আর তাই পে কতই বল্লে, মনেও থাকে না। 
তুমি একদিন দাদার বাসায় যেও, তা'র ষুখে শুন্লে 
আর উঠতে চাবে না। 

প্রথম। বোম্ব।ইও সঙ্ছর খাসা! আমাদের এ 
পোড়া দেশেই কিছু নেই। 

দ্বিতীয় । শুনছি, সরকার বাছাছুর না কি 
রাঁজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে, দেড় বৎসয়ের 
মধ্যে বরদ!কে কঙলকেতা সহরের মত ক'রে দিতে 
হছবে। + 

প্রথম। ও বাজে কথা, এ জায়গা! আবার 
কলকেত। সহরের মত হবে । আরতা হয়েও কাজ 
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নেই। সুরের মত এখানে লোক কট! আছে যে, 
আত থাজল দেবে ? 

( আমিনা প্রবেশ ) 

ইস, আমিনা বিবি যে, ভোর ফিরতে গেছিলে ন! 
কি? 

আমিনা । কেন, ঘাব নাকেন1? আমারকি 
সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন 
রোদ ছাইট পার্কে হাওয়া খেতেম। 

দ্বিতীয় । আচ্ছা আমিনা বিবি! বিলাত সহর 
কেমন? কলকেতার মতন? 

আমিনা । কলকেতা তার কাছে অঁ'স্তাকুড়' 
সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে 
না। মাইরি ভাই, এখানকার হ1ওয়। আর অংমার 
সয় না। এই দেখ না, কি ময়লা হয়েছি, আর 
আহা থেকে নেবেছিজুম, তখন দেখেছিলে ত। 

না, তুমি বুঝি তখন হেখা ছিলে না দখলে যু 
ঘুরে যেত! 

দ্বিতীয়। ছিলুম লা, ভালই হয়েছে] যু ঘুরে 
ব্ষিম বিজ্র/টে পড়তুম; কোন্ দিকে যেতে কোন্ 
দিতে যেতেন। তা এবার তুমি মেম সাছেবের সঙ্গে 
বিগাত গেলে না কেন? 

আমিনা। ন1 ভাই, গেল বারে মুক্ধিলে 
পড়েছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয়, তাই 
গেছেম না। 

ধাথম | কিঃজাছাজে ঝড়-তুফান পেয়েছিলে 
নাকি? 

আমিনা । লা তাই! লে এক মজার কথা, তা 
আর শুনে কাজ নেই। 

ভ্বিতীয়। কি বল না? 
আমিনা । আর ভাই! সেখানকার একজন 

সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় বিয়ে 
করবার জন্ঠ পেড়াপেড়ি করেছিল, তার মুখে আগুন, 
তা'কে আমি বে কত্তে যাব কেন? 

দ্বিতীয় । সে বুঝি আমারই মতন সাহেব? 
আমিন] । না, সেখানে একজন বড় সাছেবের 

বাবুরচি ছিল, তা সেই সাছেব নাকি অগুগ্রছ ক'রে 
তাকে বাজাল। যুলুকের কোথাকার পুলিসের বড় 
সাছেব ক'রে পাঠিয়েছে! তার এখন খুব দব্দবা1। 
শুনেছি না কি শীগগির আমাদের সাহেবের মত 
বড় লোক ছবে। ্ 

প্রথম। আহা হা! আমিন! বিবি | এমন &াও 
ছেড়ে দেও, তখন বন্দি বাবুরচি সাহেবকে বিয়ে কনে, 

তা ছ'লে এখন পুলিসবিবি হয়ে সাহেবের বগলে 
বাছুড়ঝোল! হয়ে হাওয়া খেতে পারতে। 

(অ্স্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ) 

তৃতীয়। বেশ যা ছোক্, মেয়েমান্ষের সঙ্গে 
খোস্গল্প করবার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি 
সর্বনাশ হয়েছে, তা'র খবর রাখ না? 

সকলে। (ব্যগ্রতাবে)কি। হয়েছে কি? 
তৃতীয় । এখন জিজ্ঞাস] কল্লেন প্হয়েছে কি?" 

সাছেব আজ পরব খেয়েই ঢ'লে পড়েছেন। মহ! 
তথ্বী হচ্ছে। সাহেব বলছেন, সরধতে ধিষ মিশীন 
ছিল। এখন শীগগির এস, সব চাকরকে তলব 
হয়েছে। 

দিতীয়। চল। 
আমিনা । খোদ! আানে। 

[ সকলের গ্রদ্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

(কর্ণেল ফেব়ার চেক্কারে উপবিষ্ট, এক: 
মেজ্োপরিস্থিত্ত গেলাস দর্শন, ভাতার 

সিউবার্ডের প্রবেশ ) 

শিউ। গুভমপিং; আপনি এমন হয়েছেন 
কেন? মুখে কি হয়েছে? 

ফেয়ার। (বিরত শ্বরে) গুভমর্ণিং (গেলাল 
দেখাইয়া) এ দেখুন। 

সিট। ইঃ! তাই তো, গোটা লাল ভাংছে 
যে!গেলাসেকি? 

ফেয়ার । আপনি প্রানেন যে, আমি প্রত্যহ 
প্রাতে এক গেলাপ ক'রে সরবত থাই? কিন্ত আজ 
এক ঢাক থেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পুর্বে 
আরও দুদিন এরূপ হয়েছিলস। আমি ভেবেছিলাম 
যে, পামেলার দোষে এইরূপ হয়। কিন্তু আজ 
হওয়াতে আমার কিছু সন্দেহে হয়েছে, তা+ই 
আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি। আপনি একবার 
পরীক্ষা ক'রে দেখুন। 

লিউ। এ সর্ব কে তৈয়ার করেছে? 
ফেয়ার । ডাকাচ্ছি--খানসাম। ! 
নেপথ্যে। খোদাবন্। | 

( খানসামার গ্রবেশ ) 

ফেয়ার়। আবছুল্লাকে ভাক। 
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খান। যেআজ্ে। 
[গ্রস্কান। 

( আবছুল্পার সছিত খানসামার পুনঃগ্রবেশ ) 

সিউ। সরব তুমি তৈয়ার কর? 
আব। হ্যা খোদাবন। | 

সিউ। আজকার এ সরব কে তৈয়ার 

করেছে? 
আব। খোদাবন! আমি! 
লিউ। এতে কিকি মশলা দিয়েছ? 
আঁব। খোদাবন?। নেবুর রস, ওল! আর 

(₹ ওড়! | 

লিউ। নেবু, ওলা, কেওড়া । জল কোথাকার? 

আব। খোদাবন্দ | ফিল্টারের। 

সিউ। আপনি কিরাপ বোধ কচ্ছেন? সব 

দঃ৭ৎ কি খেয়েছেন? 

ফেয়ার। না, এক চুমুক খেয়ে তামাটে 

দ'গাঁতে পব প্র স্থানে ফেলে দিয়েছি | আমার মাথা 

ঘ,ছে-বুক ধড়ধড় কচ্ছে। 
সিউ। তাই তো! 

দেন গাছের জান? 
আব এই রোঁসিডেন্সির বাগানের । 
পিউ। আচ্ছা, ও গাছের তলার কি কখন সাপ 

ঢা বায়? 

আঁব। কৈ খোদাবন্, তা তো কখন দেখিনি। 

'াচ্ছ। খানসামা, নেবু 

সিউ। তাই তো, অঙ্গ কি ভাবার ডোলে 
খোলা হয়েছিল? 
[আব নাখোদাবন্দ! চামড়ার ভোলে। 

সিউ। তুম ঠিক জান? . 
আব । ঠিক থোদাবন্দ | 
মিউ! তাই তো, তুমি কি জাফিং খাও? 
আব। নাখোদাবনা! 

বিউ। তোমার বাপ খাইভ ? 

আব। না খোদাবন্দ! তিনি কোন দেশ 

করুতেন না, কেবল গাঁজা খেতেন। 
লিউ। তাই তো, তাই তো, গেপাসে কি কিছু 

চাই? এই যে একটু থাকুরি আছে, (গেঙ্সাস 
দেখিস ) পাস্কী হইতে আমার বাক্স কেতাব লয়ে 
এস । 

[ খানসামার প্রস্থান। 

ফেয়ার। হা, আর সরবত ও স্থানে ফেলেছি ! 
দেখুন, ও যদি আবশ্বাক হয়। আবছুল্ল। ওখানকার 

মেত্জে চাচিয়ে গলে এস। (আব্ছুল্পার তথাকরণ।) 
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(বাকা ও পুস্তক লইয়া খানলামার পুনঃগ্রবেশ ) 

সিউ। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে ) খানসামা, 

থাঁনিক কয়লা গুঁড়া লয়ে এস। 

(খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ ) 

এনেছ, দেখি (গেলাসের মধ্যে চাচা মাটী ও 

কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুগ্ভক পাঠ )'আপনার 

লিম্পটমস্ দেখিয়া! বোধ হচ্ছে, আপনি আর্সেনিক 

থাইয়াছেন, তা চনকোল আবুসেনিকের চমত্কার 

এ্টিভডোট, আপনি একটু কয়লার গুড়া খান। 

(ফেয়ারের কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ ) ( চ:00910100৩068 

ফা) 06 52011001110 0. (95600010001 &. 

53776 1800 200. 1901510600৩ ₹০5000৩ 

৮ 2. 1090110176 01555) এগুলো! অকৃটে1- 

ছেড়ীন বৌধ হচ্ছে না। (পুস্তক পাঠ) 11719 19 

116 09058] 01551011000: 1016৩ /৬1:361010 

[7০ 01550915818 08109021006 8110 91৩ 

09811 [৫ঠ0]9৮ 0০0906010৫5. এ যে 

নিশ্চই আরসেনিক। এখন কপারি ষ্টেট বলছেন, 

তাই তো। কপার, কপী্জ (পুস্তক উল্টান) [1 ৭19- 

৪01৩5 17 1310010 ০107 00৫ 801010101. 

[05599565 072 10110111 701616169 71 

15 0100 0 /79601511-1)106, ৪, 900911 0108/6115 

06 ১1011101010 0:000063 ঘা) 16 ৪ 1১10151)- 

ঘ1)16৩ 75017010866 006 2 6১:0655 1০-019- 

80105 16, (01710011102 09০07) 70105 1107110. 

(70111001065 ছা বি2000 8010 2130 

/£512)11)01112, ) টক, তা যে হলো না। আপনি 

কপারি &্রেট বলছেন কেন? আর বল্বেন না, আমি 

তো! ঢের চেষ্ট। কারে দেখলেম, কৈ) কপার তো! 

কোনমতে হলো না ; আপনার মনে সনোহ হয়েছিল, 

আমিও ভেজে ভুঞ্জে গরম ক'রে দুমড়ে দামড়ে 

আটপলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, 

আরুসেনিকও ঠিক হলো, কপার তো! কিছুতেই 

পেলেম না, ভাঁল, বাড়ী গিয়ে দেখবো, যদি কপার 

করতে পারি। এখন এ চকচকেুলো কি? 

গেলাসের গুড়ো তো নয়? 

ফেন্ার। গেলাগের গুড়ে! আপবে কোখ। 

থেকে ? 
পিউ। তা হ'তে পারে, পামেলোর রসে জয়ে 

গিম্কে গেলাসের পার্টিকেল বেরুলেও বেরুতে পারে, 

ভাল ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তাই তো (গেলাধের মধ্যে 

অঙ্গুলি পেষণ) এ কি, গেলাসের ক্রাচ হলো থে, 



৮ জমুতশ্গ্রন্থাবলী 

দেখি ( পুনঃ সজোরে পেষণ ) শ্রচই তো বটে, বস, 
হয়েছে- এতক্ষণে বুঝেছি যে, আর কিছু' নয়। এ 
নিশ্চয়ই ডায়মণ্ড, উঃ /১156010 5017-1)12100100 ! 

ফে্নার। (শিষ়স্থরে) /১5610710 810. 

1)151110110 1] 1 | 

দিউ। কর্ণেল! নিশ্য়ই কোন পাপাত্া 

আপনার অনৃজ্য জীবনের হস্তারক হয়েছে । এতে 
যে পরিমাণ আর্সেনিক আছে, তাতে বোধ হয়, 
বিশ জন কর্ণেল বধ হতে পারে। ভাগ্যে সমগ্ত 

পান করেন নি। উঃ! 'গ্রভুর করুণা আজ 

আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি চষ্লেম। 

গেলাসটা য়ে যাই, বন্বেতে পাঠাতে হবে) ভাল 
ক'রে পরীক্ষা করা আবশ্তাক। 

ফেয়ার । বঙ্ধেতে পাঠাবেন 101, 095র 

কাছে? তবে 011৬8665909 (50119001)10191 

লিখে দেবেন। 
সিউ। কেন? 
ফেয়ার। কারণ আছে। 
শিউ। আচ্ছা, গুড মণিং। 
ফেয়ার। গুড মপিং। 

| সকলের প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

রেসিডেন্সি। 

পেলি ও ম্ুটার সাছেৰ উপস্থিত। 

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম 
কত্ে হচ্ছে, কিন্ত এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে 
না। কার্য) উদ্ধার হ'লে গভর্ণমেন্ট আপনাকে বিশেষ 
সম্মান কর্ষ্বেন। 

নুটার। আমি পে আশায় এ কার্যে এত 
পরিশ্রম কচ্ছি না। যেছুরায্া! আমার স্বদেশীয় 
একজন যহাত্মার জমুল্য জীবন ন্ট কমতে উদ্ভত 
ছুয়েছিল। সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড-গ্রদানই 
আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার । ইংরাজ-বিদ্বেষী 
হিন্দুর সর্ধবনাশ করা অপেক্ষা ইংয়াজের আর কি 
অধিক গৌরবের ব্ষয় আছে? 

পেলি। আহা] আছা! সাধু! সাধু! প্রিয় 
নুটার! তুমি যথার্থ ইংয়াঞ্। মাতঃ গ্রেটরিউন 

যে কি শুভক্ষণে তোমা! ছেন রত্ব প্রসব করেছিলেন, 
তা আমি এক মূখে বলৃতে পারিনে। বদি ব্িটনে 
সমস্ত সম্তান তোমার স্ায় দেশছিতৈষী ও ম্ব্রাতি- 

প্রিয় হতেন, তা হ'লে কি ভারততূমির এতদি: 
এত ছুরবস্থা থাকত? একশত বঙ্সরের উপ? 
ইংরাঞ্জেরা ভারতবর্ষে রাত স্বাপন করেছেন, 
এখনও হিন্দু রাঁঞ্জাদের এত দুর প্রভূত! এক গু" 

সামান্য করজ-রাজ| হয়ে মহামান্ত রেসিডেণ্টেঃ। 

তাতে আবার কর্ণেল! মনে হলে শোণিত উঃ 

হয়! | 
সুটার। মহাশয়, যদি অজজ্ঘ্য সাগর উল্লজ্বন 

ক'রে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্ত ছুই এক ওন | 
চোঁর ধরেই ক্ষান্ত হই, এইবূপ অত্যাচারী রাগণথে 
প্মানত কত না পারি, তবে আমাদের জন্মই বুথ 
তারতবর্ষে আসাই মিথ্যা । এ বজ্ত-মুট্টি কি কেব্ছ 
চোরের পৃষ্ঠের অন্ত সৃষ্ট হইয়াছে? 

পেলি। তার সন্দেহ কি, অত্যাচাঁরীর অত্যাচা; 

হ'তে হিন্দুদিগকে যুক্ত কত্েই আমাদের তারতবদে 
আপা। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, ববন 
ম্হারা্ীস্বেরাই পুর্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচাঁদা 
ছিল। লেই একজন যবন রাজাকে অযোধ্যা? 

লিংহাসনচুুত ক'রে মহাত্মা উপ্হাউলি আপন! 

নাম চিঃস্মঃণীয় ক'রে গ্রেছেন। এই নীচান্তঃকরণ& 

পদানত কর্তে পাজে ভর্ড নর্থক্রকও প্রাতঃ্মরণীয 

হবেন) আমাদের নামও হিনুদের কিছুকালের ৬ 

মনে থ|কৃবে। 
হুটার। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মুর্খে 

বোঝে না যে, অ'মরাঁ এ সকল কার্ধয কচ্ছি, ঠে 

কেবল তাঁদেরই ছিতের ঘন্ত | হিন্দু রাগণ তাঁছে: 
গতিমত শাসন কর্তে পারে না, এই অন্ত সেই সক” 

রাজ্য আমাদের মম্পুর্ণ শালনাধীনে আনা, নইন্সে 
আমাদের বৃথা ভারগ্রস্ত হওয়ার আব্শ্বক কি? 

পেলি। তার নন্দেছ কি? 

নুটার। কিন্তু আপনি দেখবেন, যে সক 

প্রভার হিতের জগ্ঠ এত অর্থ ব্যয় ক'রে এত পরিশ্রুঃ 

ক+রে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলছার্রাও .;.'। কিন 
প্রমীণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্ছে, সেই সঃ 

শ্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা এৰং 

"অত্যাচারীই ছোঁক, আর যাই হোক, আমাদে; 
মহারাজকে আমাদের মাও” ব'লে চীৎকার কে 

জাঙ্লাতন করবে। 
পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুর| নাকি এখনও 

অসভ্য আর সরল-গ্রকৃতি, সেই জন্তই আমাদেয় 



হীরকচুর্ণ নাটক 

তার মর্ম বুঝতে পায়ে না। আর কিছুর্দিন 
।চার্দের লহুবাসে থাকলে সত্য হবেঃ তখন আর 
+প বলবে না। | 
টার | দেখুন দেখি, কত বড় অন্ায়, 

“াব্রাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পন্ধি একলা 
॥গ কচ্ছে, আর ইংলত্ে কত মুল্য ইংরাজ 
হাতাবে মারা খাচ্ছে। আমি নিশ্চয় বলতে 
বা, বরঙ্গা রাজত্বের শতাংশের একাংশ হ'লে 
“চাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রী অংশ ছারা কতশত 
'গার্জ প্রতিপালন হ'তে পারে এবং তারা! মুখে 
কলে পৃথিবীর কত উপকার হয়। 

পেলি। যথার্থ। ভারতবর্ষের আর কোন গুণ 
কুক আবু না থাকুক, ধন যথে্ আছে। 

(ভৃত্যের প্রবেশ) 

তত্য। খোদাবন্ন। মহারাজ আস্ছেন। 

পেলি। সঙ্গেকেকে আস্ছে? 
ভূত্য। থোদাবন্দ! লঙ্গে আর কেউ নেই, 

এনকতক শরীর-+ক্ক। 
| ভূত্যের প্রস্থান। 

পেলি। বেশছয়েছে। মাষ্টার জুটার, জাপনি 
যান, বেমিভেন্সির সীমার বাছিরে যেরূপ কথা আছে, 
(লস্ঠ ঠিক করে রাখুমগে, আর শীঘ্র কাণ্তেন জ্যাক- 
এনকে »লে পাঠান যে, তিনি রীতিমত লগ লয়ে 
1বাটাতে যান, আর স্থাবর অস্কাবর সমস্ত দ্রব্যাঁদ 
পপ কারন। 

াচ্ছা! গুডমপিং, আমি আ।র দেরী 

[ গ্রন্কান। 

কের কাধ্য যদি নির্ষধ্বিঘ্ সমাধা 
ছা হইলে আমার মুখরক্ষা হবে। 
ভন রাঞ্াকে বন্দী করা, সছঞ্জে যে 
বোধহয় না। যফ'ছোক, বরদায় 

লআভ্রকাল বিস্তর । 

(সলছার্রাওক়ের গ্রবেশ ) 

আও "ছারাক | 

রাঞজজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিক়েছিলেন, 
তাঁই একবার সাক্ষাৎ কর্তে এলেম। 

পেলি। বড় বাধিত হু'লেম, 
শাঝীরিক কুশল তো? 

রাজা । আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অন্রসন্ধানের 
কত দুর হ'ল? 

আপনার 

পেলি। আজ্রে, সেই সম্পকীয় কোন বিশেষ 
কার্ষ্ের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি । 

রাজ]! এ আর ক$ কা? আমার দ্বারা যত 

দুর ছ'তে পারে, সাহায্য কত্তে গ্রস্তত আঁছ। সে 
ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ জাআঝীয়ও হয়, তথাপি 
তার সমুচিত দণ্ডবিধান হ'লে আমি সখী ছব। 

পেলি। আজে, এ গোলযোগের স্ুত্ত্রপাত 
ছয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্ছেন, 

তার জনতা আমরা আপনার কাছে কুতজ্ঞতাপাশে 

বন্ধ আছি। এখন আর একটি অনুগ্রহ কর্তে 
ছবে। 

গাজা । বলুন। 

পেলি। আপনি বোধ হয়, অবগত ' আছেন, 
যে সকল সাক্ষী বন্দী হয়ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই 
মহছারাজকে অপধাঁধী বলে নির্দেশ কচ্ছে। 

রাঁজা। লোকপরম্পায় শুনেছি বটে, কিন্ত 
জগদ'শ্বর গানেল, আমি দোষী কি না। 

পেশি । আমিও ইচ্ছ! করি ধে, ইছা যেন 
মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় প্াপনার জিংহাসনে 
বসে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্তি কিছু 
দিনের জন্য আপনি আপনার স্বাধীনত] হ'তে বঞ্চিত 

হবেন। আপনাকে বন্দিভাবে অবস্থিতি কর্তে হবে 
এবং আমার প্রতি সেই বর্ম নির্বাহ করবার ভার 
অপিত হয়েছে । 

রাজা । (পেক নিগুদ্ধ থাকিস) বন্দী? আমায় 
বন্দী হ'তে হবে? যথা ইচ্ছা, শ্বচ্ছনে বরুন। 
এক্ষণে আমি আপনার হস্তগত। 

পেলি। না মহ! গত, আমি তা পারবো ন1। 
ইংরাঁঞদিগকে তত শীচ-গ্রকৃতি বিবেচনা করবেন 
না। আম লাপনাকে আছ্নান ক'রে এনেছি এবং 
আপনিও শিশ্বপস্তঘনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ 

স্বানে আমি কোন পন্তায় ব্যবহার কর্তে পারিনে। 
আপনি অনুগ্রহ পুর্বিক ব্রিটিশ রেসিভেক্সির সীম! 
অতিক্রম ক'রে আপনার রাজ্যে পদাণ করুন, 
তথায় লোকজন গ্রস্তত আছে, আমিও আপনার 

পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্ণর গ্েনেরেল 
বাহাদুরের অহ্জ্ঞাপত্র আপনার সমক্ষে পাঠ করে 
নিয়মানুষাযফ়িক আপনাকে বন্দী করবো। 

রাঞা। মহাশয়, তার আর আন্গ্ক কি? 
আমি যখন বিফল ব!ধ1 দিতে উদ্ভত লন হয়ে আমার 

স্বাধীনতা আপনার হুত্তে অর্পণ কচ্ছি, তখন আর 
আফাকে বার্থমার্গে উপস্থিত করে, সর্বসমক্ষে 
অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্গণ লামা 

| ৮0০৯ | 
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লোকের ন্যায় আমায় বন্দী করবে, আমার প্রঞাগণ 
তাই দেখবে, লেইটি কি আপনার অভিপ্পেত ? 

পেলি। মারা! আমি আমার নিজের 
প্রভূ নই। 

রাজা। বিটিশ বেসিভেম্দির মধ্যে আমি শ্বাধীন, 
নিজ রাঞ্যে প্রত্যাবর্তন কর্ষো আর সেই অমূল্য 
স্বাধীনতা-ধন আমা হ'তে অপহৃত ছবে। জগদীস্বর 
আনেন, আমি সম্পুর্ণ নির্দোযী । কিন্তু এক্ষণে কিসে 
তার প্রমাণ ছবে 1-কে আমার নির্দোষিষ্তা সাব্যস্ত 
কর্তে এসে আপনাকে বিপদৃগ্রস্ত করবে? সেরূপ 
মিক্স মেঙ্গা ছুর্ণভ। এখন সামান্ত মিত্র মেলাও 
দুর্লভ! এ দুঃসময়ে আমি যে মৃত্তিকার উপর দাড়িয়ে 
আছি, এও আমার তয়ঙ্কর শত্র। মৃত্যুই এখন 
আমার একমান্র মিত্র । আলুন। 

| উভয়ের প্রস্থান। 

ছিতীয় গর্ভা্ক 

সাজপথ! 

(মদন ও আযানের প্রবেশ ) 

আয়া । মহাশয়! কল্পনা ক'রে এ নিদারুণ 
কথা কে প্িহব।তে আন্তে পারে? আমি ম্বচক্ষে 
দেখেছ, মহারাজ বন্দী হয়েছেন। 

মদ। আহ]! শ্বপ্লেও যাহ! কেউ কখন তাবেনি, 
তাই হ'ল। তাই, তুমি কেমন ক'রে তা স্বচক্ষে 
দেখদে? জামার শুনে যে মনের [ভিতর কেমন 
কচ্ছে, তা আর কি বলবো । আহা! যে ভারত- 
ভূমি পুর্বে কুম্ুমদাম-সাঁজ্জত দীপাবলিতেজে 
উজ্জ্রিত লাট্যশালাপম শৌভমান ছিল, এক্ষণে 
তার ক ছুর্দশা হুচ্ছে। পুষ্পমালা এক্ষণে শুফধ। 
দীপ নির্বাপিত। আচ্ছা, ভাই। বরদাবাসী কেউ 
কি সেস্থানে উপস্থিত ছিল না ?--গতীর নিশায়, 
গৃহাভ্যন্তরে এ কাধ্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, 
প্রকান্ত পথে, মহারাদ্ধ অপমানিত হয়ে বন্দী হ'লেন, 
অবপ্তই প্রঞ্জাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তার! 
কি সকলে শবের গ্ঠায় এই অঘন্ঠ ব্যাপার দর্শন 
কলে? 

আয়া । তারা আর করবে কি? কার সাধ্য 
সেই শ্বেতক'ত্তি ভীমকাকর সৈশ্তগপের সন্দুখে অগ্রস্র 
হয়? প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়শ কল্পে, কেবল 

কয়েক ভন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাদের 

অম্বত-গ্রন্থাবলী 

মধ্যে কেহ কেহ বল্লেন, "এ কি অত্যাচার! সাম 
লোকের স্তায় মছারাজকে বন্দী করা নিত'গ 
অন্যায়?” তাতে একজন ইংরাঁজ বিকৃত দ্বংর 
পমভারাজ” এই কথা বলে বিন্রুপ ক'রে হেলে 

উঠলো) কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কর্তে হুকুম 
দিয়ে ভদ্রতা করে বল্লেন যে, “তোমাদের 
মছারাঘ্কে পামান্ঠ লোকের স্তায় বন্দী কর] হয় 
নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্তে 
রেলিডেন্সিতে বাস করবেন, তার গ্রাতি কোল 
অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।” একআন পেলি 
সাহেবকে মিনতি ক'রে বল্লেন, প্যা্দ মহারাজ বন্দী 
নন, তবে এ সকল ইংরা পৈস্যের আবশ্তুক কি? 
দেশীয় সৈগ্গণ চিরকালই মহাখ্া্জের শরীর রুশ] 
করে, আপনি ভাদের নিযুক্ত করুন” 

মদ। তাতে পেলিলাছেব কি বঙ্গেন? 
আয়া। তিনি তার শ্বাতাবিক সততায় ভিত 

ভদ্রলোকটিকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন। বল্লেন, “এ 
তোমাদের নিভান্ত ভম। যে ইংরাজ-গৈস্ঠগণ 
মছারাণী ইংলগ্েশ্বরীর শরীর রক্ষা করে, ভাছারাই 
তোমাদের মহছারাঞ্জের শরার-রক্ষক হবেঃ এ বং 
শৌভাগ্যের বিষয় ।” তদ্রলোকটি বুঝালন ব্যাপা? 
কি-বৃথ| বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় ' 
প্রস্থান কল্পেন। 

মদ। ভাই,কি হ'ল, মহারাজ 1 
স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? হি 
করি ধলে গৌরব কর! কি একেবারে 

আয়]। ভাই, একবারে নিরাশ হ 
মধ্যেই তুমি মহারা রাজ্যচ্যুত হবেল, 
কচ্ছো কেন? গবর্ণর জেনারেল মত 
তিনন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিন গন হিন 
হয়ে, একটি কমিশন বলবে। তীদের 
মারা আপনার নির্দো'বতা গ্রমাণ .. 
তা হ'লে তিনি খবরদার 1সংহাসন পুন 

মদ। তুমিও যেমন ভাই, “উঠস্তি 
চেনা যায়।” কমিশনট| লোক ০ 
সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে 
অপমান কর্তো লা। যে সকল এ 

মহারাজের এ দুর্ঘিশ। দেখলে, তাদের 
তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বস্বেন? 

আয়া। না না তাই, এটি তোমার ভ্রম। তুমি 
তবে বর্তমান গবর্ণর ঘেলাগেল বাহাছুরকে জান 
না। তারন্তার অপক্ষপাতী র্লাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্তী। 
এ দেশে অল্পই এসেছেন! তিনি স্পষ্টাক্ষরে 

ৃ 
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এ?মতি দিয়েছেন যে, যাঁর কণেপ ফেব়্ারকে বিখ- 
দ.নের অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে গ্রমাণ না হয়ঃ 

ত। ছ'লে তার সিংহাসন তি।কে পুনরায় দেওয়! 
ূ 8 । 

. মদ। ধন তার বদান্যতা | 1কন্ত আক্ষেপেয 
[ব্যয় যে, তিনি পাধাঁতণকে এ লৎকাধা দেখাবার 
"বসব পাবেন না) কারণ, ভারতবষার পুলিশ 
সংক্ষসংগ্রহ-হ্যিয়ে বশেষ পটু। যখন ঝেসিডেন্ির 
ই চার আন শামা ভূত্যের সাঙ্ষ্টের উপর ন্ভর 

দরে মহারাভকে ধন্দী ক? হয়েছে তখন যে এর 

[রি খিশ ভিশ ডল মু ট, মুর, গাড়োয়ান যোগাড় 
কত্ত পাল্পেই মহাকাজকে আ্ডাষানে পাঠান হবেঃ 

ফান্ডে আর ঙগন্দেচ আনতে? তাতে আবার প্থ 

মহাশজ ঘরের টেকী কুশী। 
আসা; কোন্ পদ্থ? 

মর্দ। মানব দামোঁদ। 

খায়া। ওঃ প্র এক বেটো ধাড়া পার্জ! 

ডেটলোকদের বথায় বিশ্বা কারে কি মহাগাজকে 

(দাবা কগা হবে? বেটাদের মঙ্গে আমাদের কথা 

৬ইতে লজ্জা ক্স। মারা যে ওদের ভাকিক়ে 

(তকতখলায় বসে পরামর্শ কহেছেন। কামপনাদিগণ 

॥ কথা বিশ্বাপ কব্বেন কেন? 

মদ। কেন বর্ষে লা? পুলিশে ধরেছে, 

বয়েদ করেছে। করুণ কাগিয়েছেত আবার 

কষিশনারদের কাছে শপথ কারে বলবে, এ আর 

বস্থাল বা 1? গুদিশ কি আক তেমন লোককে 

«রে না পাঠায়। আগ বোঝ না তাই মায়া 

গঠেধকে বিষ খাওয়াতে পারেন আর চাক?দের 

নঙ্গে ইয়াক দিংজিও পারেন) তা বে রাও 

(ক মথ্য। বলত পারে? 

আয়া। থাক্ ভাই, আর ও কথায় কাঞ্জ নেই। 

নন্ধযা হ'ল, ঢল বাডী যাই, আবার কে কোথ। থেকে 

ঠন্বে আগ পাক্সী বালে ধরে নেযাবে। 
মর । [নধ্য। শয়। 

(ইাপাইতে ই(পাইতে শ্বশুরের প্রদেশ ) 

কও? কেওা পাঙলাম্ধ কে? 
শ্বশুর । ও বাবা; কোথায় যাব।-"আবার 

এখ।নেও শিপুই 1? না বাবাঃ আমি কিছুই আনিপে। 
মদ! কি গেরে। শ্বশুর, হাপাচ্চ কেন, পালাচ্ছ 

কোথায়? 
শ্বন্তর | কে ও, মোদক নাকি? সত্যই মোদক 

না শিপুহ 1 আগ ও ব্যাক্ত কে? 
১৭৮৪৪ 

শা? 

১১ 

মদ। ও আমার আয়ান, চিনতে পাচ্ছ না? 

শ্বশুর। আয়ান চোন্বোর, সত্য তো। কৈ 
দাত দোখ? (মদন ও আযানের হাম্য) না না, 

বিবেচনা করো, আমি ভয় পেক্কেছি। 
আয়া | তয় কিসের? 

খ্বশুর। আরে, জানো না শোন না, আমারে 

পাক্ষা ধতে এসেছিলো । ৰ 
মদ। সাক্ষী ধত্তে)কি, কি, ব্যাপার 

কি? 
শৃশ্তর। ব্যাপার ভয়ানক ! ভুমি ঠোঁবেলিয়ে 

এলে, আমি, মুন করো) দোখিনের কুটারতে তামুক 
থাঁচি, ওয়াফ খোলি পান তৈয়ের কচ্ছে, এমন 

সোময় দরোজাঁয কে ধ্কা দিলে। আমি বোপি 

কে ও) মোদোন? ত1 বিফোচনা করে উতোর 

দিলে না, কোরে আরে ধাকা। দিতে লাগা । 

আমি বোলাম, পোসোন্, হকোটা ধোরোতো। 

খলি নেমে আলি) দেখি লা শাড়ির কাঁছে লোথি 

কুকুরটে| এসে দাড়ালো । আানি ঝোল্লেমঃ লোঘ, 

ভুই ঘোগিস মধ্যে যা। মনে করো, লোখিতো 

ঘ.রর মধ্যে গেলো1-- 
ম্দ। আরে, হক্ষেছে 

তোমার কে শুনতে চায়? 
শ্বশু। আরে, কমি থাম, সকোল কথা খুলল 

ন1 বাল্প, আয়ান চোন্দোর বুঝতি পাঠখে কেন? 

ঘোলে করো, সোৰে মাঝ অমি লাচ-দো১টি খুলা, 

অমান বিব্চেনা করো, ভিন চায় ব্যেক্তি চোক্তের 

স্তাক আমারে পাকড়। কোজে। 
মদ । তাঁদের মধ্যে |ক সাহেব ছিল? 

শব । না) গেকোলগুপাহ ছিন্দুস্থাশীব মত 

গাগবাধা। ভার পরে, মোনে করো, [জিজ্ঞাসা কালি, 

তুম ক করো, খিবোচনা করো, আম বল্পেম, 

*ামি ঘ্রতো আর |চনির বঝোসা কাপ” 5 তা বল্লে, 

"্সরবোতের চিনি তৃহ (দিয়েছিল, তোকে পুপিশে 

যেতে ছবে”, বোলেহ, মোনে কো, আমাকে পাচ 

থেকে ধাকা ধিতে দিতে পিকে যায়। আমি 

বিঝোচন1 করো, বড় |বপর্দে পড়শাম। একজন 

মোনে করো, আমার গায়ের পোপোরখানা শক্ত 

মতো! কোরে দুই হুপ্তে ধা আছে। আন একড। 

বুদ্ধ খাটালেম, মোনে কঞো। এক ঝঠকান (দয়ে 

রোপোরখানা ফে্য়ে থুয় চোকিতের গ্ভায় 

পোড়িছে পলাহস্জে এলাম। 

মদ। আহা, আহা! 

গত্যাচার। 

(ক, খল না-ও শব 

ভোমার গ্রাতি এতো। 
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শ্ব। অত্যাচার তো, বিষোচন। কঞ্ো, আজ 

কাল অনেকের গ্রাতিই হচ্ছে, পথে আসতে দেখলেন, 

আভারদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ । 
আয়।। কোন্ ছুরি? 

শ্বণড| এ ফতেটাদ ছেমটাদ--ত! তাঁকেও 

সাক্ষ্য নিতে হবে বলে মার্তে মার্ডভে নিক্কে যাচ্ছে। 

মদ। তা এখন পাঁলাচচ কোথা? এস, আমার 

সঙ্গে বাঁড়া এস, কোন ভয় নেই। 
শ্শড। হা, ভয় নেই তো! তুমি বল্পে, ওদিকে 

বিবোচনা করো, আমীয় পাঁকড়া করবার আন্তে 

প্রেকাট মেরে দিয়েছে, বডী জামি যাবো না। 
একবার কাছুর বাঁড়ী যেতে পালে ছয় সে বড় 
শত মাধুষ-_সেখাঁনে বিবোচনা করো শিপুই ছেড়ে 
সাঁছেবের হাঁঙ্গামা চোলপবে না। সেদিন মোনে 

করো, দুঙন পুলিশের সাহুবকে হাঁকিয়ে দিয়েছে! 

তোমরা থাকে আমি বিকোচনা করো, আর 

দাড়!তে পারিনে। মনে করো, ভারা] প!চিয়ে 

পাচিয়ে আলছে। | দ্রতপদে প্রস্থান। 

ধ্ঞাঁয়া। কার বাড়ী গেল 
মদ কাদোর। কাঁদো একওলন নুতন 

মহাঁজন-- আমার বড় আত্মায়। আমি প্রায় তার 

যাড়ীতে খাঁক। আত ভদ্রলোক । প্র যিনি 

আমার সঙ্গে শোন লাহোর গিয়েছিলেন। 

আয়া। ও] আচ্ছা, এ শোকটাকে তে। 

অনেক দিন দেখা । শ্বশুর বলেই ভানি-_ 

ব্)াপারখান। কি? 

মদ | ওর বাড়ী পুর্বব্দদেশে, জেোকটি বড় 

সরস) বন্থুর্দন গপারবারে এখানে আছে আমার 

বড় জনুগণ্ড । চনুন। এখন বাঁওয়া যাঁক্, দেখা যাক্ 

কি হচ্ছে। | 
আসা। চনুপ। | উভয়ের প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাস্ক 

রাঁঅ-অস্তঃপুস্থ উদ্ভান। 

জক্ীবাই আসীন 

লক্ী। (রোদনম্বরে গীত ) 

অংলা-বি ঝিট,-তেওটা | 

গ্রণ মম সদা কাদিতেছে। 

প্রষগ মম সদা নাথ-বিরছে দ|হছে 
ওঃ ছোঃ-হো:-ছ12। 

পোড়া বিধি ধাম, নিদয় হয়ে, 

গ্রাণনাধ-সহ-বাস-সুথ হরিছে। 

আহা] কি কুক্ষণে এ হুতভাগিনী এ রাজ" 

বাটীতে প্রবেশ করেছিল! অভাগিনীর আন্যই 

মস্ত সর্বনাশ হলো । যোঁদন হ'তে আমি এই 

রাজপরীতে প্রবেশ করেছি, সেই দিন হতেই 

মছারাণ্ধের বিপদের শুক্রপাত। কেন আঁগি 

মহাঁরঞ্চের প্রতি অনুরত্ত হু'লেম। হ্বদস্ষেশ্বরই ব' 

কেন আমায় ভালবাসেন? কেন তিনি কুজক্ষণাবে 

আদর কল্লেন 7 এখন আমার আপনার প্রপ্ডি 

ধিঞ্কার আন্মাচ্ছে লোকাঠায়ে মুখ দেখাতে 

আমার লতা বোধ হয় বা্জপুরীতে কারুর পাশে 

মুখ তুলে চাইতে পাঠিনে, দেই ভন্ঠই সর্বদা এ 

কুন্নকাননে নির্জীনে বাসে থাকি। কিন্তু এই 

কুন্নম-কানন কি এখন তেইরূগ ম্থ্গ্রাদ আছে: 

পতি যে।ক ধন, তা মহারাজের গলে বরমাঁজ, 

দিয়েই জেনেছি-পুর্বের জানতেম না। পুর্বে জর্বরদ, 

আপনার রূপের গর্কে মন্ত হজে বেড়াভেম, কি, 

এখন- এখন লে গর্ব কোথায় 1--কেশ আঃ 

প্রণনাঁখের এছ) পাগল ছয়ে বেড়ীচ্ছি? কেন আঃ 

তার অদর্শলে জলন্ত হুত।শনে দগ্ধ হচ্ছি? আছ 

যঙ্গন মহারাজের হাতি ধারে এই বুঝ্ম-কীনিদে 

ভ্রমণ কষ্তে কাসিম, তখন এট কানন অমরতব” 

সমুশ বোধ হতো! আর আঁ আগ সেই কাঁনন, 

সে প্রমোদ-কাঁঁন আমার দাবানজবেছিত ভর়চ্ক। 

[নবি বন অপেক্ষা ভীষণ যোধ হচ্ছে |! পাত তে 

কি ধন, তা বিচ্ছেদ না হ'লে বোঝ যায় শী. 

ছে)াত্গ। না থাকলে অমাতিশার ভাষণতা কে বুঝে 

পারতো! ? এই সেই কুল্গুমকংনন,লেই তরু-দলে 

পুষ্পদাম সেইরূপ গ্রস্ুটিজ, সরোধরে রো জিন। 
সেইরূপ নিমীক্তা, লীল কাঁদঘ্িণী-কোগে শশধর 

সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে) কিন্ত আমার হাদঃ 

কেন জলন্ত হুতা'শনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি: 

তার কারণ আছে । অবলা কমণীরবিশ্ষ হিন্দু 

রমণীর পতি বিনা অন্ত গতি নাই। পতিবিহীন, 

নাগী পৃথিবীর সকল নুবেই বঞ্চত। আহা, আহা! 

প্রধণনাথ এখন কোথাক ?--কারাগারে। চু থপুও 

রাজ-অট্রাজিকায়, প্ুবাসিত কুম্ম-শয্যায় গ্রণয়িশী- 

গণ-বেটিত হয়ে ধার নিদ্রা হতো না, তিনিকি ন' 

এখন ভীমকায় ইংরাজ-সৈন্তগণ-বেষ্টিত তীবণ 

কারাগারে নিক্ষিপ্ত | ওঃ | মনে হ'লে বুক ফেটে 

বায়! আর কখন কি তাকে হৃদয়ে ধারণ কর্ছে 
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খাবে ? আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর 
'পাধ আধ কথ! শুনে তর মুখচুষ্ধন কু কর্তে 
পামার গতি সহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ষেন ? আভা, 
শা! | রাজ্যেশ্বর হয়ে তার কপালে পরই ছিল? 
এজ অপমান? ও! কি পরিভাপ!1 কি কি? 
ক্কাথায় যাই? কে আর এখন আমার সহায় হবে ! 
ক আর আমার ছুঃখে দুঃখী হবে? কে এখন আর 
"মার বিলাপ-বাকে মারাজের সাপক্ষ হবে 7, 
'বা্া 1! কুমা যদিও আমার জপত্বীর তনয়, তবুও 
শাকে আমার নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে 
টচ্ছে ছয়। কিতাঁর বুদ্ধি! কি ভাগ মহত্ব! কি 
সার তেজ! কিন্ত সকপি বৃথা। হিন্দুকুপের 
গৌরব্রৰে অন্তমিত ; নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী 
£ব, পথের কাঙ্গালিশী হব, উদরের অন্নের আন 
'শশুসভ্ভা। কোলে করে আমাকে নগরের দ্বারে 
রে জুমণ করে হবে। গুখের আশার, ভালবাসার 
আঅশীয়। ম্হারাজকে আাতআসমপণ করেছিলেম। 

তার শষ ফল কি এই? শ্ুন।থনী, ভিথানিণী, 
পথের কাঁঙ্গালিশী। (শীরবে ঠোদন) 

( কুমাবাইয়ের প্রবেশ ) 

কুম]া। এইযে ছেংট মা শ্ইথানে আছেন। 
সা, আমি তোমায় খুজে খুজে বেড়াচি। ও কিমা, 
ভুমি বসে ব'লে কাদছেো মা) ছি মা, তুমি বাজ- 
মহিষ, শামা রমণী নও, এ ভোর উচত নক্গ। 
ই! মা, এখন কিআমাদের কদবার ময়? রাজ" 

মিষার বা রাঞ্জকন্তাবু অশ্রু কি মহারাগের 
'ির্দোষিতা প্রমাণ করবে? এখন আমাদের কি 
কান্নার সময় 1 কে মা! অমাদের কানায় ভুলবে? 
বরং মা, এখন উদ্যোগ কর, যাতে মহারাও শিদ্কু্তি 
পাঁন। সমস্ত অংবাদপন্জ আমাদের সহায়। মাঃ 
কি বলবো, অগদীশ্বর আমায় রমণী করে জ্যজজন 
করেছেন, কিন্ত তবুও ছাড়ব ন1! শুনেছি, মছ!রাণী 
ইংজপ্ডেশ্বরীর ঝড় দয়ার শরীর, এবার মা আমি তার 
দয়ার পরীন্ধ] করবে 

হঙ্ী বাছা, যদিও তুমি আমার সপত্বীতনয়া, 
তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বঙ্গতে মনে 

মনে অহঙ্কার হয়| বাছা, দিদি ধন) যে, তোমার মত 
অমুঙ্্য রত্বকে গর্ভে ধাঙণ করেছেন। বাছা, য'দও 

আমি তোমার মা, বিস্ত এ বিপদৃপাঁগরে তুমিই 
আমাদের একমাত্র ভরসা । তোমা বিনেকে আগ 

আমাদের সাত্বনী দের? কে তোমার মতন 
"হারাজকে তার রারঞ্জ-সংহালনে আবার বলাৰ? 

শ্ ৮ 

১৩ 

বলে আমাদের আশ্বীল দেয়? তুমি যদি আমার 
গর্ভপাত মেয়ে হ'তে--তা হ'লে আর আমি কোন 
সুখের লাগ” কম্তেষ না! যদি মা, কোন উপাক়ে 
ভোমার অন্মদাতাকে, আমার হ্ৃদয়েম্বরকে উদ্ধার 
কত্তে পার। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তেজন্বিনী রমণী) 
ষখার্থ রাক্জকুঙ্গবালার গৌরব । তোমা ভিন্ন এ 
কর্ধ জার কাহাকেও সম্ভবে না। যদি মহারাগ্কে 
কোন উপায়ে আধার ম্বাধানত1] [দিতে পার, বঙ্গ 
মা, আমায় মার মত ভাববে? শতমা বালে তব! 

করবে না? বল মা, একবার বল। জোমার মণ 

মেয়ে বচকালের পুণ্যফলে জনা য় । 

কুমা। 1 মা, শাম কি কখন তোমায় অমান্য 

করেছি? মা, কখন কি তোমায় সত্না ব'লে 

ভেবেছি? 

লঙ্বী। বাছা, তোমার স্বভাব যে তা নর। 
তুমি কিমা কখন শন্রকেও ঘ্বণা করেছ? ভবে কি 
না মা, আমাদের অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নেই। 

কুমা।। মা! অ্দৃষ্ঠ যে জামার্দের সকলের সমান 
1 এব্রং শৌভাগ্যের বিষয় যে, আমায় আপনি 
এত স্সেহকরেন। আপনার ক্নেহছময় কথা গুলে 
আমার যে কি আাননা ভচ্ছে। তা আমি বল্্তে 
পাঁরিনে। তা মা, রাত হয়েছে, এখন আর এখালে 

থেকে কাঞ্জ না| মাশ্ডতে পাচ্ছেন না। 

লঙ্গ্দী। সে কি, দির্দি এখনো শোননি, চঙ্গ 

মাযাঙ্। 

| উতভক্ষের প্রস্থান । 

তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 

কমিশন-চভা | 

কমিশনারগণ, শাঞ্জেন্ট ব্যালেপ্টাইন স্কোবল, নাভীর, 
ইন্টারপ্িটর, উকীলগপ, গাইকোয়াড়, 
কর্ণেল ফেয়ার, সার আইস পেলি, 

দর্শকগণ ও আমিন] উপস্থিত। 

ব্যালে। মছারাণ। যে কর্ণেল ফেব্গারকে বিষ 
থাওয়াতে হচ্ছ! করেছিলেন, তুমি কি করে! জানলে? 

আমি । আমি ইংরাক্জবাঁহাদুরের নিমক থাই, 
ব। যা হয়েছে, লধ ঠিক ঠিক ব্লৃছি। পিক্রু আগ 
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রাওভিগ মুখে শুনেছিলেম যে, মহারা্খ বিষ 
খাওয়।বেন। 

ব্াালে। এ দুই জনের মুখে যদি কিছু না 
শুনতে, তা হলে ম্াগাঞজজ ষে কর্ণেশ ফেয়াঁ+কে 
বিষ খাঁওয়াবার চেষ্টা কচ্ছেন, তোমার এ সন্দেহ 
ছ'ত না? 

আমি। না, তা হ'লে মহ্তারাঙার উপর কোন 

সন্দেহ &'ত'না। 
ব্যালে । কাঁচা, এ ধিষয়ের কথা পিদ্র আর 

রাওগি তোমায় কবে বলেছিল? 
আমি। ওরা ছুঅন মহাবাজের বড় শ্গিয়পাত্র 

ছিপ। 
ব্াালে। আমি তা ভিত্ভালা কণচ্ছ না । পিদ্র 

আর রাওডি তোমাক বিষের থা কবে বলেছিল ? 

খাম | টক, [পিদ্ঞ আর রাওজি তো! আমাকে 
কিছু বজেনি লে আজ দুজনে বলেছিল। 

ব্যালে। তাবে কেন বল্পে, পিদ্র আরু 41ওগি 
বলেছে? 

আখামি। তা-ভাশজামি অত ঠাংউরে বলিনি। 
বালে । তুণি কি সজ্ঞানে আছ? নাঃ এখন 

ডাক্তার সচ্ছেব চিকিৎসা খচ্ছেন ? 
আমি। আপনি কি ভাবছেন, আমি মিথ্যা 

বি 7 আমি পাচ পাচ বার বিশীতে গিয়েছি ; এই 

সটিফকেট (থুন। (রোদন ও সকলের ছান্য।) 
ব্যালে । যদি রাও আর পিদ্রু বলেনি, তবে 

কে বিহিত ? 
আমি। উ- শ্রী করিম জার কাজি, হা, হা, 

ঠিক ঠিক । ভুলে গিয়েছিলপেম, অনেক কথা, আত কি 
মনে থাকে ?--মেয়েমানুষ বত তো লয়। 

ব্যালে। এ কথা তুমি সাহেবকে বঙ্গেছিলে? 
আমি। না, তা শাম কেমন করে বলবে? 

ব্যাতে। যখন তুমি জানলে যে, তোমার 

মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাকে বলে 
বাচাবার চেষ্ট। কল্প না কেন? 

আমমি। আমি জানতেম না যে, হিন্দুধীজা 
একজন সাহছেংখকে এমন করবে। এমন তো কথন 

হয় নি। 
ব্যালে। স্টার লাছেব কি তোমাকে লিজ্ঞাস। 

করে'ছল যে, "্মহাবাজ তোমাকে বিষের কথা 
বলেছেন |ক লা?” 

আমি! আটার লাছেব ছিজ্ঞাস! করেছেন বটে, 
কিন্তু আনি বল্লেম, ব্ষি খাওয়ার কথা জানি না) 
আনি যা জানতেম, তাই বলছি। 

ব্যালে। আঁচ্ডা, বল দেপি, আকবার আল 
কি তার ছেলে আন্ছুর আট তোমকে বলেোছল 

যে, মহারাছ অবশ্যই বিষের কথা বলেছেন? 

শাম ভা, তারা আমাকে ভয় 

ভিজ্ঞাপ! করেছিঙস বটে 
ব্যালে । আটার সাছেব সেখানে ছিল? 

দেখিয়ে 

আমি। বখন্? 
বালে যখন ভাষায় ভ্ দেখায়? 

আমি । €ক, আমায় কেউ ভয় দেখায়ন তো! 
আমি ভয় গাধার মেয়ে! 

ব্যালে! আঃ আঁর এক কথা। তুমি 
মহারাজের কাঁছে |গষাঁছলে কেমন করে? 

আমি! ক্র সহ্রটা আম বড় [চিনি লা 
আম বিলেত গিয়েছি, কাঁলপুর গিয়োছ। ভব্দপপুঃ 
গিয়েছি, লিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত্ত 
ভায়গায় [গয়েছি। (কাঁদিয়া) আম আরোিষ্ষা 

গিয়েছি, এাইশিতাল পাচাড়ে গিক্ছেছি- 
ব্যালে । মি যদি এই বক্ষম বঙ্গা, তা হ'লে, 

সিষলে ছেড়ে এগু' মানে যেতে পারবে । এখন বল, 
মঙ্তারাছের কাছে গিয়েছে কেমন কবে? 

আমি। গাড়ী চড়ে গিঃয়ছিলেম। 
ব্যালে। যাও». 

[ আমিনা স্থান । 

স্কোর! রাওজি রছিম্ম্! 

(রাঁওক্জির প্রবেশ ও ই£ণ্টারপিটার 
বারা শপথ করণ) 

সকার । বল, ভূমি এ মঞ্চদ্দমার ব্ষিয় কিজান? 

কার সঙ্গে মহায়াঞ্জের কাছে গিয়েছে, কিচ টাক] 

পেয়েছিলে, কি শা, কে ভোযায় ব্ষি দিয়েছিল, 
কিরূপে তুমি সরধতে বিষ দাও, আর কি জন্য তুমি 
এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হও! 

রাও । ধন্ম-আবঞ্তার 1! আমি রেপিডেন্নির 

হাঁওয়া্দার, বড় গরীব, আমি কোন মতেই সাজি 

হয়নি--তবে সেলম আর যশোবস্তবাও রোজ রোজ 
এসে বলতো যে, মঢারাজ আ.র সঙ্গে দেখা কর্তে 

চাঁন। তাই শেষে ভাবলাম, অত ঝড় লোকটা রোজ 
রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন, না যাঁওয়াউ। ভাল হয লা। 

তাই মনে ক'রে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলাম । 

মহারাজ আমায় বসাত ব'লে অনেক খাতির-যত্ব 

কল্লেন, আর বল্লেন, যদি আম তাকে রেসিডেন্সর 

খবরাখবর এনে দিতে পারি, তা হ'লে আমায় খুশী 
করুবেল। আম বলেমঃ মহামাজ | আমার খিবাছ 



হীরকচুণ নাটক 

ধরবার সাধ হয়েছে, কিন্ত হাতে টাকা নেই। 
মারা নেই আমাকে পঁচিশ টাকা দেবার হুকুম 
দিলেন। টাকা পেয়ে আমি খুপী হঙেম--পেই 
বাধ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিশিতে যেতেম। 
পদ্রও আমার লঙ্গে যেত! একদিন মহারাজ 
(পিদ্রক্ষে জিজ্ঞাসা কল্পেল যে, প্রাছেব খানা খাবার 

“ময় তার ট্ষিয় কিছু বলেন না? পিদ্র বল্লে, 
"পাছেব আপনার ষ'জে তাল হবে, তাই বলেন, 
ছেবের মঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, 
"রছ্ছেট মেম সাছেবের আপনার উপর বেশ টাল 

ই 

চা 

পাছে ।” 
স্কোব। পড্রর স্গে মহারাজের আর কোঁন 

থা হস্জেছিভ? 
13 না ধর্খঅবতভার, সেবার আর কোন 

«খাই চর নি--ভার পর পিদ্র গোয়া থেকে ফিরে 
এলে প্র, ছুগিনে যেবা। মাই, সেখার মছারাজ 

[সদ্রুকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন? প্র 

জাজ্ঞল কল্পে, “এতে কি আছে?” মহারাজ 
বলুলেন, পৃব্ষ”। পিদ্রু "ল্ংলঃ শামি এ নিয়ে কি 
নবুবো 1” মচারাজ বললেন, গপাহেবের খানায় 

মিশায়ে দিও?” পিদ্রু 'ল্শে, তা আমি পার্কে 
৮, পাহেশের £ঠৎথ কোন ভাল-মন্দ হ'লে আমি 
হর] পড়ে মারা যাব” মহারাজ বল্লেন, লে 
তয় লাই, গাঙেবের যু! ৮ওঠার ছয়, দুষ্ট তিন মাল 
"রে হঙে।” পিদ্রও টাকা পেয়েছিল, কত, তা 
॥1নিনে। 

স্কোব॥ তুমি কষে মহারাজের শিব্ট [বিষ 
১1) তা বল | 

রাও। লে, যে দিন নরন্ুর সঙ্গে যাই। 
হারা আমায় একটা মোড়ক দিয়ে সাহেবের 
£৪বতৈ মিশিয়ে দিতি বলুলেন, দ্দার খ্লুলেন যে, 
চাঁন হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা 
(দবেন। তাই আমি সাঙ্েবের লরব্তে বিষ মিশাযে 
'ধঞেছিলেম | 

ব্যালে! তুমি কত দিন কর্ণেশ ফেঞ্জারের কর্মে 
আছ? 

বাও। হ্রণয় দেড় বছুর। 

ব্যালে। সাহেব জোমায় ভালবাসতেন? 

ভোঁমার ত!র উপর কোন রাগ ছিল? 
রাও। কিছু শা, তিনি আমায় খুব ভাল- 

বসতেন । 
ব্যালে। সেই গুন্যই তুমি একেবারে তার 

প্রাণনাশ কর্থে উদ্ধত হয়েছিল? 

স্1 ৪ ৃ 

রাও! মহারাজ যে আমায় টাকা ঘুষ দেব 
বলে শইয়েছিলেন। আমি গরীব মানুষ--আমায় 
তিনি এক গাখ টাকা দেব বলেছিলেন । 

ব্যালে তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কর্তে তুমি 
একগ্রকার কৃতবস্ক হয়েছিলে? 

রাও। মহারাজ সাহে৭কে খুন কর্তে চেয়েছিলেন। 
ব্যালে। ইহা, মহ্ারাঅই খুন কর্তে চেয়ে- 

ছিন্েন--কিস্তু তূমি হাতে করে মারতে দচয়েছিলে? 
রাও | ভুজুর, আমি একে গপীৰ মানুষ তাস 

আবার এরকপ্রন |শহিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? 

দোহাই সাহেবের--অ!মি বড় গর!ব। 
খ্যালে। তুমি গুটার লাঙেবের কাছে বলেছ 

যে, মহারাজ তোথ!কে একট। (শিশি কারে ব্ষি 

দিষেছিজেন। তাপে বিষ সাহেবকে দাও।ন ফেন? 

রাও) ভার একটু আমার গাছে পড়ে গিয়ে 

ফোক্কা হয়, ভাই পাছে সাহেবকে দিছে তার কোন 

বিগ জয় সেই পত/ ফেলে দিয়োছিলেম। 
বালে । সাছেবের সএধতে যে ব্যি দিয়েছিঙ্গে, 

পেকিত।র খিংদ বাড়াবে ৰ'ণে? 
রাও। তা তা-তা--ধর্শ-অবজার, আমি 

বড গরাব। 

বালে । আচ, তুমি নরন্ুব সাক্ষাতে বলে” 

ছিলে যে, তমি বোতলের বিষ দিয়েছ? 
রাও। সেমি মিছে করে বলে ছলেম। 

ব্যালে। মিথ) কথা ধ্লৃপে তৃমি কিছু থাক 

ভাল, না! 

রাও। আজ্ঞে হাতা 

আমার মিছে কথায় ধরকার কি? 

'খাম গগীবৰ মানুষ, 

নধর আমায় 

একশ বার ভিজে কর্ডো। ভাই শিছিমিছি 

বলেছিলেম। 
ব্যালে। শুটার সাছেব অবশ্যু ভোঁমাকে সহশ্র 

সহত্র £ম জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয়, 
সহজ হত মধ্য কথ তর সমক্ষে বলেছ যাও । 

[ রাওঞ্জির প্রস্থান । 

পিদ্রু ডিম! 

(প্দ্রুঃ গ্ীবেশ ) 

উ্্ট। | 

ইণ্টা। শপথ কর। 
পিদ্র। (শপথকগ্ধণ ) 
স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ 

মকদামার তুমি ঞিজানবল? 
পিদ্র। আমার নাম পিদ্র ভিস্ুজা, আমি 

ফেয়ার সাহেবের ব্টলার, এ মঞ্দমার এমন কিছু 
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জানিনে--তধে সেলিম আমায় রাজার বাড়ী যাওয়ার 
জচ্ে প্রায়ই ডাকতো! আর একবার পঞ্চাশ টাক1ও 
দিয়েছিল--তা আম কখন যাইনি। 

ব্যালে। কথন যাও? 
পিদ্র। লা ধর্দ-অবতা | 
ব্যালে । রাওজিকে চন? 
পদ্র। চিনি, একসঙ্গে কাজ করি,--মুখের 

আলাপ। , 
ব্যালে। রাওগির সঙ্গে কবার বাদ্ধবাড়ীত্ে 

গিয়েছিলে? 

পিদ্র। একবারও নয়। 
্যাগে। সেকি! মহারাজ তোমার কখন 

কিছু দেননি? 
পিদ্র। শ্রামি কখন যাইনি, তা তিনি কোথ। 

থেকে দ্রেবেন? 
ব্যালে। আররাওগ%ি যদি বজে থাকে যে, 

তুমি তার সঙ্গে রাবাড়ী গিয়েছিলে? 
পিদ্র। ধর্শ-অবতার ! তা হলে জে মিছে 

কথা বলেছে-আমি কখনও যাইনি। 
ব্যালে। যাও। 

[ পিদ্রর প্রস্থান । 
শ্কোব। কর্ণেল ফেয়ার (কর্ণেল ফেয়ার 

দণ্ডায়মান ও শপথকরণ) আপনার নাম কি,আর 
এ মকদদমা সম্পর্কে কি কি জানেন? 

ফেয়া। আমার লাম কবার্ট ফেঞ্পার---বঙ্ছে 
আমির কর্ণেল। ১৮ই মার্চ ১৮৭৩ খুঃ অবে ব্রদার 
পলিটিকেল রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি 
গ্রত্যছ সকালে মণিংওয়াক থেকে ফিরে এসে 
পামেলা সরব খেতেম। ১৮৭০ খুঃ অন্দে ৬২ 
৭ই নভেম্বর দুদিন সরবত থেয়ে আমার শরীরে 
অন্গখ বোধ হয়েছিল। ৮ই পরব খাইনি! ঈই 
মণিংওয়াক থেকে ফিরে আগতে বাঁওক্ি সেলাম 
করে অন্যদিন লে সেলাম কতে' লা । আমি তার 
প্রতি মনোযষেগ না করে ঘরের মধ্যে গেলেম। 
এক চুমুক সরবত পান করেই আমি চিঠি লিখতে 
বস্ল্েমে। আধ ঘণ্টা পরে মুখে তামাটে স্থান 
পেলেম, আর শমীর বেমন করতে লাগলো । 
আমর বেশ বোধ হল, সরবত খেয়েই এরূপ হয়েছে, 
তখনি সরবৎট। ফলে দিলেম-- গ্রাসটা ফিরে 
টেবিলের উপর রাঁখিবার সময় দেখি গ্লাসের গা 
দিয়ে খাককির মতন গড়িয়ে পড়েছে আর গ্র।সের 
তলায় কতকটা এরূপ রয়েছে। আগার মনে কিছু 
সন্দেহ হ'ঙ্গ, ডাক্তার সিউয়ার্ডকে লিখে পাঠালেম। 

তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন সরবত্তে বি” 
মিশান ছিল। 

ব্যালে। মহাশক়্ | ১৮ই মাচ্চ বরদায় আসেন, 
এ॥ পুর্বে আপনি কোথায় ছিলেন? 

ফেয়া। এর পুর্বে আমি নর্খ গুজরাটে পালন" 
পুয়ে পাপ্টিকেল বেসডেন্ট ছিলেম। 

ব্যালে। সে কর্ম কতদিদ করেছিলেম? 
ফেযপু। ছু সপ্তাহ--আমি আরও অনেক 

অনেক বর্ম করেছি। 
ব্যালে। পালনপুরের কোথায় ছিলেন? 
ফেয়)। অপার সিন্ধে ক্রিয়ার বিজিত 

পিলিটিকাল শ্রপারিন্টেপ্ডেন্ট আর চিফ কমিশন? 
ছিলেম। 

ব্যালে। সে বর্ম আপনি কি গন্য ভা. 
করেন? 

কয়া । আমি চুটি লয়ে বিলাত গিয়েছিল যস্ল 
ব্যাপ। ফিরে এসে পুনরায় সে ক 

করেছিলেন? 
ফেয়া। ন। 
ব্য'ল। কেন1স্পআপনাকে কি সে বর্ধখ থেকে 

ব্রতরফ কর! হয়েছিল? 
ফেয়ু। নানা, জাই বটে। 

ব্যালে । ৭ই মে গাইকোঁড়ের জঙ্গীরা ইয্কের 
সঙ্গে বিবাহ হয়? 

ফেয়া। ই, ১৮৭৪ খুঃ জব ৭ই মে। 
ব্যালে। সেই সময় আপনার সঙ্গে মহারাজের 

কোনরূপ মনান্তর হয়েছিল? | 

ফেয়া। হা-সেই সময় মারা গবর্ণর 
জেনারেশ বাঁহাদুয়ের কাছে খত্জিতা পাঠান। 

ব্যযলে। ভাল, আপনার মাথায় লা! একট। 
ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউয়ার্ড ভার 

চিকিৎস। করেছিজেন? 

ফেন্পু। হা। 
বাালে। বারাঙষের সময়ও জাপনি সয়ষঘ 

খেতেন? 
ফেল্পা। হ্া। 

ব্যালে। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই ছুর্দিন যখন অন্ুৎ 
হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, 
সরবত্ের দোষে এবপ হচ্ছে, তখন সে সময় সরবৎ 

পরীক্ষা করান নিকেন? 
ফেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, 

সরবতের দোষে কি না--আর কখন আমার এমন 
লনোছ হয় লাই যে, কেউ আমাকে বিষ দেবে। 
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বযালে। তবে ৮হ তারিখে সরবৎ পান 
*রনান কেন? ৃ 

ফেব! তার কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ 
৬০ত পারি না, বোধ হয়, সে কেবল ঈশ্বরের 
₹'সুগ্রহ। 

ব্যালে। এখন মাপনি অনুগ্রহ ক'রে যথাষথ 
রণ ব্জুনত এ মন্গুঘ্যেন কাঁমষশল এবং মন্থত্যের 
'ক্ষাট ঘারা। এ স্থানে দেষী নির্দেযষী নির্ণয় 
| 

ফেয়া। জঙগ্ঠ কারণ আমি কিছু এখন নির্দেশ 
+ক্ঠে পাচ্ছি মাস" 

ব্যালে। আচ্ছা, আপুনি ভাতার তোকে যে 

শব্র পাঠান, তাতে লেখ! ছিল যে, আপনি কোন 
'বন্বাশী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন 
ঘ আপনাকে ব্বষি দেওয়' হবে, তাতে অ।সেনিক, 
ডায়মণ্ড ডাষ্ট আর কপার থাকৃবে,ব্লুন দেখি, 
কর্ণেল ফেরার! কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে 
গোপলীয় সংবাদ দেয়? ্ 

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই। 
ব্যালে। স্বরণ নেই বল্লে চলবে না--শবশ্বাসা 

লাক” গোপশীক্ক সংবাদ দিজে, আর তাঁর দাঁম মনে 
নেই? 

ফেয়া। অনেক লোক আনাম সংবাদ [দত--- 
নেক দত হাখার কাছে গড়তো। 

বলে । বড় লোক হলেই ও কষ্ট সহা কত্তে 
হয়-_ এখন বলুন দেখি, তাঁওপুনিকাঁ? এ সংবাদ 
আপন।কে দিয়াছিশ কল? 

স্েসি। কর্ণেল ফেব্পীর, আপনি সার্জেন্ট 
ব্যালেন্টাইনেন প্রাঃ উভভর দিন-বৃথ! সময় লষ্ট 
কর্ষে। ন!। রি. 

ফেয়া। ভাওপুনিকার হ'লেও হ'তে পার়ে। 
ব্যাজেো। য্হাশয়! হ'তে পারের কর্ম নয়" 

কেন আমার সঙ্গে কপ্টতা করেশ- আপনি 
তদ্্রত্তান, খিদ্বান--সৈনিক পুরুষ--আপনি এই 
সামান্য প্র বুঝতে পাচ্ছেন না? বপুনঃ একেবারে, 

ভাঁওপুনিকার কি না? 
ফেন্না। হা, বোধ হচ্ছে সেই। 
ব্যালে। আ$-৮দবোধ হচ্ছে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা 

বনুন। 
ফেব্পা। হই, সেই ধটে। 
ব্যালে। আচ্ছা-এখন বস্থন। (ফেয়ারের 

উপবেশন )। 
ক্কোব। ডাক্তার লিউয়ার্ড। 

(ডাকার সিউয়ার্ডে প্রবেশ ) 

ক্কোব। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল 
ফেয়ারের বিষপান সম্বন্ধে আপনি (কি জানেন? 

সিউা! আমার নাম জর্জ এডুইন লিউগ্নার্ড। 
আমি বরদার রেসিডেন্সর ডাক্তার সাছেব। ৯ই 
নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেপ ফেয়ারের নিকট হইতে 
একথানি পত্রে পেকে গরেসিডেম্পতে গেলাম । 
বায়ান্নায় দেখশেম, নরন্ধ গন্তীঃভাবে ধঈীড়িয়ে আছে 
মে আমাকে দেখে লেঙ্গাম কল্পে না। কিন্তু 
হা1ওজি তাড়াতাড়ি এলে আমার হাত থেকে ছাতা 

আর টুপী শিলে-_পুর্ববে কখন সে এক্সপ কত্তো না, 
ঘরের মধে) গ্রবেশ ক'লে দেখি, কর্ণেল ফেব়্ঃর হী 
ক'রে বক্সে আছেন।-- আমি মনে কল্লেম, তীর 
হাচি পেয়েছে। তার পরে দেখলাম, না" 
বরাবরই হা ক'রে রইলেল। কারণ জিজ্ঞেস 
করাতে বর্ন, সরবত খেয়ে এরূপ হয়েছেশ্পআমি 
সরবৎ পরীক্ষা করে ভা মধ্য হইতে আসের্নিক 
স্বর ভায়মগ্ডড1&, পেলেম 

ব্যালে । কণেঞ ফেয়ার প্রর্বে কখনও আপনাকে 

বলিয়াঁছলেন যে, ত।র পলো হয় যে, কেউ তাকে 

[খ্ধ খাওয়াবে? 
সিউ। হা, পুর্বে দুই এক দিন বগেছিজেন ? 
খ্যালে। আপশি কিকি জ্রব্য দিয় লরবৎ 

পরাক্ষা কঙে'ছলেন? 

লিউ । বল আর কয়লা! 
ব্যাঞ্জে। যে অঙ্গ আয় কয়পা ব্যধ্ছায় 

করেছিলেন, চোই আজ, আর কঙ্ধলা গ্রথষে পরীক্ষা 
করোঁছলেস? 

সিউ। না। 
ব্যালে। তাহলে আপনি অন্তায় কফরেছেন। 

আপনি জানেন, যে পকল দ্রব্য মিশ্রত ক'রে বিষের 
পরা কর। হয়, অনেক শনয় সেই সফল দ্রব্য 
বিষ সংযুক্ত থাকতে পারে? 

লিউ। নিথ্যা মক্ঈ, তখন আমি অতটা ভাবি 
নাই। 

ব্যালে। আচ্ছা, বলুন দেখি 
আসেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত? 

সিউ। ভুলে গিয়েছি। 
ব্যালে । আচ্ছ', আছি ব'লে দিতেছি । ৩ গুণ, 

কেমন ঠিক কিনা? 
পিউ । আমার মনে হচ্ছে লা। 

এখনি বলিতে পারেন। 

ড।ক্তার, 

ডঙ্গাার গ্র্রে 
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ব্যাোলে। ভাল, এটা বঙ্গতে পারেন) আসেনিক 
জলে ডোবে না ভাসে? 

সিউ। মহাশয়, আমা আর 
কেন? ডাক্তার গ্রেকে পিজ্াসা করুন। 

ব্যালে । বিজক্ষণ! সকলই দাদার উপর 
বরাত।| তবেক্চিআাপ'ন বিদায় হবেন? 

[সউ। আজ্জে, তা হ'লে বড় বাধিভ চই, 
আমায় আর কেন? 

পেড়াগীড় 

[ গ্রস্থান। 
স্কোব। হেম্টাদ ফজেটাদ। 

(হেমট।দ ফতেটাদের গ্রীবেশ ও শপথকরণ) 

স্কোব। তোমার নাম কি? কি কিজান বল? 

ছেম। ধর্থ-অংতার | আমার লাম হেমটাদ 

ফতেটাদ। আমি এই নগরে অভ্রতের ব্যবস। 

করি। আমি এ মকদমাঁর কিছুই কানিনে। 
ব্যাদে। (একখান খাতা দেখাইয়া ) এ খাতা 

কার? 

ছেম। আমা 
ব্য/লে। মলুহরুরাঁও গ|ইকোয়াড়কে তুমি কখন 

ফোন হীরা বিভ্রয় করেছিলে ? 
হেম। লা! 

রযালে। কখন লা? 

হেম। বখন না। একবার দেখাতে লয়ে 

গিয়েছিলেম) তা ফের হয়ে।ছুল। 

ব্যালে । শুবে মছায়াডেদ শামে এ শব খরচ 

লেখা কেন? 

হেম। ও সব মখ্য।। 

ব্যালে। মিথ্যা কিনপ ? 
হেম। গআনন্দ ফিটলু দারোগা মহাশক্জ আমায় 

জোর ক'রে শিখিয়ে লয়েছিলেশ। 

ব্যলে। তুমি লিখলে কেন? 

হেন। নাঁলিখে করি কি? পুজসের লঙ্গে 

কি ঝগড়। ক্ষ? 
ব্যালে। তুমি বার্থ বসছ, পুলিশের লোকে 

ভোমার উপর জোর ক'রে তোমার খাতা বদল ক'রে 

লঞষেছে? | 

ছেন। নিথ্যা বলবার আমার আবশ্যকতা |ক 

আজও পর্ধযস্ত শিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত 

করে। | 

ব্যালে ভূমি শপথ করে বলুছ, মহাকাজকে 

কথন হারা বিক্রয় করনি, কেবল পুপিশের লোকের 
তাড়নেই খাত জাল করেছিলে? 

হেম। হা, শামি শপথ করে বলছি, কখন 
মহার।প্কে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেখল পুজিশের 
ভয়েই খাতায় মিথ্যা শিখেছি । 

ব্যালে। চমত্কার ব্যাপার! আচ্ছ! যাও! 

| হে'টাদের গ্রস্থান। 

ক!উ। এক্ষণে আপনার যা বজবা 
থাকে ব্লুন। 

রাতা। কণেপ ফেয়ারকে বিষ-গদাঁন লব্বদ্ধে 
আমার মান্যবর প্রিয় গহাদ গণ জেনেরেলের মনে 
আমার প্রতি তয়ম্কয় সন্দেহ ভন দেওয়া হছইয়াছে। 
সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার অগ্ঠ [তন গ্াঁযাকে 
এই জবসর প্রদান করিয়াছেন । আমিও তাহার 
সম্মানরক্ষার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে আমা 
পির্দেযত্তা প্রবাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেধ 

ফেরারের সত আমার পুর্ব কখনও 
কোনরূপ শক্রতা ছিল না এবং এখনও নাই৷ 
আমি শ্বীসার করি যে, আমার ও মন্ত্রি 
গণের দঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, রেলিভেন্টের 
অমনোযোগেই আমি রাঞ্জকার্ধয ম্থচারুরূপে অংস্কও 

কবিতে অক্ষম হুইয়াছিলাম। অতজ্জঞন্তই মান্দুগণের 

সহিত প্গমর্শ করিয়া ২+1 নবেশ্বণ গব্ণর জেনেরে, 
বাহাদুরের শিকট একখান খাতা পাঠাই । য্দিও 
কর্ণেণ ফেয়ার এ ব্যধ়ে অনেক বাধ। (দিয়েছিলেন, 
তথাপি আমার হম্পূর্ণ বিশ্বাপ হিদ। যখন তিনি 
বন্ে গব্ণমেন্ট হইতে একবার অধ)াতি লাভ কাএয়: 
পদচ্যুত ছল, তখন জামার গ্রার্থপা অবশ্তাই 
জেনেরেশ বাঁছাছুর গ্রাহা করিবেন এংং আমা 

এই দ্ধ যে ভ্রমমূশক হয় নাই, ২৫শে নবেঙ্বর 
কণেস ফেগারের প্রা থে বর্দা ত্যাগ কা্তে 

আদেশ হয়, তাহাই ভাঁছার প্রমাণ। আর ঈশ্বর 
সাক্ষ) করিয়া বপিভোছি, কর্ণেগ ফেব্কাগের গ্রুতি 
প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন গ্রক্কাপ ব্ষ ক্রয় করি 

নাই) এবং কথন কেন ব্যক্তকে এরূপ কার্য 
কাঁরতে আদেশ বাগ নাই। ঃ 

মহারাজ! 

আমণা, রাও, 
নরূসু এবং দামোদর পঙ্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, 
তাহার প্রাতবর্ণহ [িথ)া। রেসিডে'ন্সর ক্ষোন 
ভূষ্ত/কে কখন আমি চররূপে [যুক্ত করি নাই এবং 
বিবাছ আদ মার্জালক বন্ধ তিন, আমার আজ্ঞায় 
রাল্সেভাণ্ডার হইতে কাঁছাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় 

নাই। আমি শ্ন্ চিত্তে কমিশনারের সম্মুখে এই 
সমস্ত ব্যক্ত কথিলাম। আপনাদেম সুবিচারের 
উপর আমার দৃঢ়াবশ্বাস আছে-আপনণাদের খাদ 
কিছু গিজ্ঞান্ত থাকে, আমায় বলুন, আমি উতর 



সত 

_ হীরকচুণবনাটক 
প্রধান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরাম্ ঈশ্বর সাক্ষী 

(করিয়া বলিতেছি যে, আমার শত্রগণ আমার প্রত 
যে ভয়ঙ্কর দোবাঁরোপ করিয়াছে, আমি সে বিষয়ে 
সম্পূর্ণ নিরপরাধী। 

ব্যাল। মহামান্য কমিশনারগণ | বিন] কারণে 
হুতর নিষ্ঠুর নিগ্রছ সহ করিয়া বরদায মহারাজ 
খল্ছার্রাও গাইকোয়্াড় আজ ম্থুবিচার আকাজ্ষায় 
আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা ক'রে 
দখুন, কি যৎ্সামাস্ত সংশয়ের বশবন্ভাী হইয়। তাছার 
অযূল্য স্বাধানতাধন হইতে, তীছাকে বঞ্চিত করা 
*ইয়াছে। প্রজাগণ সমক্ষে সামা লোকের গ্ভায় 
তাছাকে বন্দী করা হইয়াছে । উতিপূর্বেবে কোন 
বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসমত, অসম্ভব 
ও তয়ক্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি 
উপান্ে এই নির্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে 
এই ঘোর কলগ্কের ভান অর্পিত হইয়াছে, তাহাও 
্ষ্ট প্রতীক্মংন। পুলিশ-কর্মচারিগণ যে কত 
বুদ্ধি কৌশলে, কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে 
এই শকল সাক্ষী জংগ্র করিয়াছেন, তাহ 
হেষচাদ-ফতেচাদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। 
গিক়্াছে। এতপরিক্ন প্রায় সকল সাক্ষীই শ্বীকার 
করিয়াছে যে, তাহারা পুলিশের অধাঁনে কারারুত্ব 
ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষীনিগকে বন্দী করা 
হইয়াছে ও তৎপবে তাছাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
হইয়াছে, তখন কে এ কথা বিশ্বাপ করিবে যে, 
তাহাদিগের এতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই? 
কারণ, পুলিশ গ্রহছমিগণ যে কত ভক্ত ও নিরীহ, 
তাছা! কাহারও অবিদ্দিত নাই। পাশিয়ামেন্টের 
বিধিমতে পুপিশসংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহা। 
এমন কি, পুলিশের সহিত সাক্ষীর সকলরূপ সংশ্রব 
নিষিদ্ধ--কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি-তাঁরতবর্ষে 
প্রচলিত নাই?) এখানে পুলিশের যথেচ্ছাচারিত্ব- 
দমনের কোন বিধিই নাই) এখানে পুলিশের ক্ষমতা 
অলীম--এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। 
ধখন পুলিশ ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্)ক্িকে 
বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, 
তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্কচিতে বাস 
অলভ্ভব--এবং এই অভিযোগেরই সুক্রে কত ব্যক্তি 
এরূপ নিগ্রহ সহ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি 
না) রেলিডেণ্টের সরবতে বিষ 'পাওয়া গেল, 
পুলিশের খ্রতি অপরাধী অনুস্্ধানের ভার ত্যত্ত 
হইল। এপ ভয়ক্কর অপরাধা বৃত করিতে না 
পারিলে পুলিশের মহা অপযশ--একে শ্বকাধ্) উদ্জীর, 
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বশোলিগ্প।--তাহাতে ক্ষমতা অগীম, তখন ষে 
সহ্থপায়ের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে অসচুপান়ও 
অবলঘন করা হইয়াছে, তাহ। আর বিচিত্র কি। 
এনূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত 
ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই 
স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা এ ভুফর্শে সহযোগী, তন্মধ্ো পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে ্বীকার 
করিল যে, সে শ্বহন্তে কণেল ফেয়ারের পরবতে 
বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে 
এ বিষ দেন, তখন পিক্রু সে স্থানে উপস্থিত ছিল । 
এডভোকেট জেনেগেল মহাশয় র1ওজির সাক্ষর 
পোষকভায় পিদ্রুকে আহ্বান কল্লেন--সকলে 
একাগ্রচিতে পিদ্রর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্তে 
লাগিলেন। স্থির হইল, পিদ্রর সাক্ষ্যের উপরেই 
মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্ত পিদ্র ভিস্্জার হাদয়ের গভীরতম শাদেশে যে একটু ধর্্মকণ! 
লুককাগিত ছিল, তাহার অলাবধান শিক্ষক তাছ। 
দেখিতে গান নাই! এত ষত্বে এত পরিশ্রমে 
একজন নির্দোষ রাজার সর্ববনাশের জন্ভ যে একটি 
মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হুইল, সত্যবাদী পিক্রু তাহার 
তিতির বূল উৎপাটন করিল। আর এক ছুরাত্ম। 
দামোদর-্্যাহছা হইতে সকল বিষের উৎপত্তি) 
যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে 
বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈ্) 
ঘার! বেছ্টিত ছিল--সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে 
যে, সৈম্তগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় 
সে নিজ দোষ স্বীকার করে।--তখন তাচাকে 
পুলিশের হস্তে ঘর্পিত করা হুইল) সে স্থানে 
রাও ও নর্হর সাক্ষ্যে পোষকতাক শ্বীকার 
করিল যে, “আরসেনিক এবং ডায়মণ্ড ডা» সেই 
সঞ্চয় করিয়াছে--আর কোন গোল নাই-স্থির 
করা হইল, যদি দাযোদর মহারা্কে দোষী 
করে, তবে পে নিদ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি 
পাল, তবে দাযোদরের পিস্তার নাইস্কারণ, সে 
নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে-কিন্ত পুলিশের 
মনোমত কাধ্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর 
প্রাপ্ত হইবে । আগদীশ্বর জানেন, এরূপ ভয়ঙ্কর 
মিথ্যাবাদীর পর্িপাম কি! কৃতদ্দ পামর দামোদর 
নিজের প্রাণ-রক্ষার নিমিভ মহাযাজজকে দোষী 
নির্দেশ করিল। মছার1ঘকে - দোষী করিয়া 
কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল, 
এমন নয়-্্লে বহুদিবসাবধি মছারাছ্ধের সর্বনাশ 
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করিতেছিলস্্মহায়াজের ধন দ্বার নিজ ভাঙার 
পরিপুর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে শ্বীকাঁর করিয়াছে 
বে, রাঁজাদেশে লে সমস্ত ছিলাব-পন্জে জাল করিক্াাছে 
কিন্ত জিজ্ঞাল। করা হইল যে, মহারাজ তাহাকে 
এ কার্য করিতে কোন অন্ুশাসনপর্রে দিয়াছেন কি 
না, তখন মে নিরুত্তয় রহিল। আক্ষেপের বিষয় 
এই যে, মারা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ 
বিশ্বাসঘাতককে কর্ধচারী নিযুক্ত কথিয়াছিলেন। 
কিন্ত এবিষয়ে মহারান্ের বিশেষ দোব নাই-- 
ধনিগণ প্রায় অআথগ্য বর্ধচারিগণ দ্বারা বেষ্িত 
থাকেন। তাছার। প্রতি পদে তাহাদিগকে বৰঞ্চন! 
করে, তীছাদের সর্ধন্থ ঘুঠন করে, প্রতি পদে 
প্রতূর সছ্ছিত চাতুগী করে-কিত্য এশ্বর্ধ্যশালিগণ 
তাঙাদিগের মধুর বচনে ও বাহিক শৌহার্দে এরূপ 
অন্ধ হন যে, অমেও তাছাদিগকে অবিশ্বাস করেন 
না। মহারাজের চরিত্রে সম্বন্ধে আমার অধিক 
বলিবার নাই। গ্াাবু লুইস পেলি মহাশয় শ্বীকাঁর 
করিয়াছেন ষে, মারার অতি মধুর-গ্রকৃতি, সর্বদা 
তাহার তাছিত সধ্ধযবার করিতেন এবং সক 
কার্ধে; তাহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
আরও বিবেটন] করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর 
দুম করে, ভাঙার চিত্ত কি কখন বুকাঁরিত থাকে? 
নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে গ্রকাশ পাস। চতুর দামোদর 
সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে 
করিয়াছে, তাহার মুখে তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে 
আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়ীছি। কিন্তু 
মহারাজ যখনই এই শ্বনে উপস্থিত হইয়াছেন, 
তখনই তাহার মুখে নিরপরাধের প্রসরভ 
ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর 
কেনই বা ভিপি এই ভয়ঙ্কর কার্যে প্রবৃত্ত 
হইবেন? কর্ণেল ফেব্পারের প্রাণনাশ করায় 
তাহার লাভ কি? রাজকাধ্য সম্বন্ধেই উভয়ের 
মনাস্তর ছিল এবং সেই অগ্ভই মহারাজ ২রা নবেম্বর 
গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখান খরিত। পাঠান। 
উহার দৃঢ়বশ্ব(স ছিল যে, কর্ণেল ফেব্সারের প্রতি 
বরক্গাত্যাগের আদেশ আসিবে। তবে তিনি 
খরিভার প্রত্যুন্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই *ই নবেম্বর 
এই তয়ঙ্কর হু্ষর্দ দ্বার আপনাকে বিপদগ্রস্ত 
করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাস-ষাগ্য ? ধিক্ সেই 
কুচক্রিগণকে, যাছারা মহা রাজার মন্তকে এই কলঙ্ক 
অর্পণ করিয়াছে !--ধিক সেই নীচাশয় সংবাদপত্র- 
সম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই 
ঘারে মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে এবং 
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যে সকল জর্থলোতী সেই কুচক্রীদের পক্ষ-সমর্থন 
করিয়াছে, তাহা দিগকেও ধিক! 

কষিশনার মছোদয়গণ ! এখন একবার শ্থিরচিতে 
বিবেচনা] করিয়। দেখুন, কি সামান্ সংশজ়ের উপর 
নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্ব 
করিয়া, নিরপরাধ নির্ব্িযোধ মহারাজ মল্ছাবৃন্নাও 
গাইকোক্জাড়কে অপমানের সহিত অপদস্থ কর 
হইয়াছে |_-শ্বাধীনত। হুরণপুর্ববক কারাগারে কঠেঃ 
যন্ত্রণা দেওয়! হইয়াছে, তাছার সর্বস্ব আবদ্ধ কর 
হইয়াছে 1--কমিশলার মহোঁদয়গণ। একবার 
দেখুন! একঞন মহতংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত 
ইয়া নিভাস্ত অসহায় অবস্থায় স্থবিচারাকাজ্চঃ 
আপনাদিশের পন্ুখে নি নির্দোবিতা নিমুখে 
ব্যত করিজেন এবং আমিও তাহার পক্ষমর্থনাশযে 
আমার নিজের বিশ্বাস জপনাদিগের গোচ? 
করিলাম। যদি আমার মনের তাব আপনাদে; 
হৃরয়লম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, ষদ্দি রী নিরীহ 
গ্রপীড়ত ফাঞ্বংশধরের নির্দোবিতার বিবক্ষে আমার 
অন্তঃককপের সাহত আপনাদিগের অন্তঃকরণের 
ক্য ছুইয়। থাকে, তাহ! হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে 
পারি, মহাযাজ সগৌ?বে লুপ্ত লিংহাপন পুলঃ ৭ 
হইবেন। (উপবিষ্ট) 
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বে গুরুতর ভার হাত হইয়'ছে, তাহ! সম্পন্ন করিজে 
আমি নিতান্ত অক্ষম । কিন্তু কর্তবেঃর অন্গরোে 
আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞিৎ ব্যক্ত করিতে 
বাধ) হইলাম । আমার বিজ্ঞতম ব্জু সার্জে 
বাঁছেন্টাইন্ মহাশক়ের ব্ৃতাঁর উপর অধিক কিছু 
বলিবার নাই? তিনি ভারতবর্ষে আলিয়া! আমাদের 
মুখে'জ্জল করিয়াছেন--কেবল আমাদের কেন 
সমস্ত মুরোপের যুখোজ্জল করিয়াছেন। যে বিদ্যা 
প্রভাবে তিনি ইংলগ্ডে ব্যারিই্টারদিগের মণে। 
সর্বধাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই ক্দ্তাবলে ভার্তবর্ধে 
আসিয়া, এই মনোহর বক্ত তা দ্বারা এ স্থানেও অক্ষ 
কান্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারত 
এই তীর গুখষ আগমন, নুতরাং তারতবাসীদিগের 
আচার ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত 
নহেন। ভজ্ন্তই তিনি কতিপয় বিষয়ে অরে 
পতিত হুইয়াছেন! প্রথমতঃ তিনি পুলিশের 
উপর বিলক্ষণ দেষাঁরোপ করিক্বাছেন, কিন্ত 
ষে সকল ব্যক্তি ত.ছার সমক্ষে পুলিশে; 
নিন্দা করিক্াছে,। নিশ্চয়ই তাহারা কখন ন 

কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিরা পুলিশের নিক! 
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বি্লক্ষণ উপদেশ লাত করিয়াছে । কেন না, আমি 
বিলক্ষণ অবগত আছি, এ স্বানের পুলিশে অতি 
মতৎথ আ্রবং ভদ্রব/ক্তিগণ কর্মচারিজলপে নিযুক্ত 
ধাছেন) তাছাদিগের সন্মানসৃচক উপাধির প্রতি 
[টিপাত করিলেই তাহা স্পট বুঝিতে পারা যায়। 
আরও বিবেচনা করুন, গাইকো ফাড়াকে দোষী করায় 
পুলিশের স্বার্থকি? যেকেছ ভটক না, একগ্নকে 
অপরাধী নির্দেশ করিলেই তাহারা এ ব্ষিম কার্ধ্য 
চটতে নিষ্ভৃতি পাইতেন। হেমটাধ-ফঙ্চেটাদ যে 
গলিশের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল তাছার 
একজন প্রধান ক্রেতার রক্ষা হেতু । আর এক 
বিষ্য়, বিজ্ঞ সাঞ্ডণ্ট বলিয়াছিলেন যে, যহারাজের 
মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পট বিরাঁগম!ন-.কিন্ত 
তিনি জানেন লা, ভারভবালিগণ মনোতাৰ গোপনে 
কত সক্ষম! অন্তরে তাহাদের যতদুর কষ্ট হউক ন 
কেন, মুখে তাছাদের সর্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। 
তিনি বলিয়াছেন যে, মভারাঞ্ যখন গবর্ণর 
ছ্েনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইসাছিলেন এবং 
ঠাছার বিশ্বাস ছি ষে, খনিভার প্রভ্যতরে 
কর্ণেল ফের়্ারের প্রতি বরদ!-ত্যগের আদেশ 
ঘঁসিবে, তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা 

করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি গিততসা 
করি যে, কিজূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? 

মহারাজের বিধাছে রেমিডেন্ট অগজুট হইয়াছিলেন, 
দভরাং মহারাজ তাভাঁকে বরদ! চইতে বিদায় দিবার 

ছন্ ব্যস্ত ছিলেন--তিনি ধন্থতে এককালে ছুই শর 
যৌন! করিয়াছিলেন--একটি সবার! তাহার গ্রধান- 
মন্ত্রী খরিতভা পাঠাইতেছিলেন, অপরটি ছারা দামোদর 
বিষ গ্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। আমার 
হাহা দৃঢ় বিশ্বাস, তাছা কমিশনারগণের নিকট 
প্রকাশ করিল'ম, সাক্ষিগণও ষে পুলিশ বর্তৃক শিক্ষিত 
দয়, তাছারও প্রমাণ হইল। এ্রঙ্ষণে কমিশলার 
মছোদয়গণ যদি আমার মতের পছিত একমত হন 

এবং সকল ভদ্র সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাম 
করেন, তাহা হইলে লার্জেণ্ট ব্যাঙ্গেটেইন্ মহাশয় 
ধহাকে প্প্রগীড়িত রা বলিয়া আক্ষেপ 
করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সঙ্িত 
উ[ছাঁকে অপরাধী নির্ধারিত করিতে হইবে । 
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চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গর্ভা্ 
শিবিরাভান্তর | 

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, 

মাষ্টার উইলসন উপস্থিত। " 

উই। কর্ণেপ। শাপনার হাতে ওখান কি 
কাগজ? 

ফেবা। "ওভারুলেও্ড অমৃতবাঁজার পর্রিক11” 

ফিলি, উইপসন্! তোমার সঙ্গে বায়ে 
এগ ্ধে কোম্পানীর আনা-শুনা আছে? 

উই। কেন? 
ফিলি। তাদের লিখে পাঠাও যে, এক রকম 

ম্যাচ তৈয়ার ক'রে ইত্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, 01 
5/11] 41210166021 60৬ ৪৮ 10৩95- 

উই | হাহা |-হা|-এই জনতা! তা 
নেটিত পেপারের কথ! শুনে কে? আপনারাই 
লেখে-আঁপনারাই পড়ে--বড়লোক কেড গ্রাহ্থও 
করে না। 

ফিলি। না, না, না-ওরা আজকাল ইংলণ্ডে 
ক!গন্জ পাঠাতে আস্ত করেছে । এ ওভারুলেও 
অমুতবাপাঁর দেখেই তো “পেল্মেল্ বজেট” জে 
আটিকেলটা লেখে! হোদ্দের কাগঞ্জগুলো আজ" 
কাল ভাল চলছে না। *পেল্যেল বেট”, *্টাইম্স্*-_ 
ভ্ুইই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার 
থেকে সিলেকপন করে? আবার নেটিভ পেপার 
ঝলে নেটিত পেপার--জঘগ “অমৃতবাঞার !” 

ফেন্পা। নেটিভ পেপারের মধ্যে 
পেটি য়ট” কতকটা ভাঁল,যথার্থ লয়েল। 

ফিলি। তা, শুদ্ধ লেটিভ পেপারদের দোষেন 
কেন? "ইংলিশম্যানি*, প্টাইম্স্ অব ইপ্ডিরা” কি 
লোক হাসাচ্ছে না? এরা গাইকোয়াঁড়কে যে কি 

সোনার চক্ষে দ্েখেছেন। তা বোঝা যাক না। 

পেপার আমার প্ৰস্থে গেজেট ।” 

উই । কেন? “্পাইওনিয়ার”, *ইতিয়াঁন ডেলি- 

নিউজ" “ইতডিয়ান্ ষ্টেটস্মযান”-_- 
ফেয়া। হা, কলিকাঁতার ও নুতন কাঁগথানি 

লিখেছে তাল। 
ফিলি। এডিটার হওয়া! সহজ কথ! নয়--অনেক 

বিস্তা চাই--এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না 
খাকলে কাগজ চালান দুর । 

রর ছন্দ 



২২. | অন্ুত্গ্রন্থাবলা 

ফেয়্া। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, 
আসল কথ। গব্ণর জেনেরেল বাছুরের মতের উপর 
নির্ভর কচ্ছে। 

ফিলি। তিনি যে মত স্থির করবেন, ত। আমি 
এখনি ব'লে দিতে পারি-তিনি তো আর 
অবিবেচক নন--তার মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের 
মললাকাঙ্ী গবর্ণর জেনেরেল এখানে ক'জন 
এলেছেন? 

উই। কর্ণেল! আপনার না প্রমোশন হয়েছে? 
ফেয়1!। হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ 

ক'রে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। 

(ডাক্তার 'সউস়্ার্ডের প্রবেশ ) 

গুড মর্ণিং ডাক্তার ! ভাল আছেন তো1? বন্ুন। 
সিউ। € সকলকে গুডমর্ণিং করিয়া ) হা, 

আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন 
অন্ুথ নাই ?--এখন আর কপারি টেই, পান না? 

ফেয়া। (হান্য করিয়া) না। আচ্ছ! ডাক্তার 
আমার হই!চি পেক়েছিল, আপনি কিনূপে অন্থমান 
করেছিলেন ? | 

সিউ। আপনার হা করা দেখে। 

হুচ্চে হাচির ইম্পর্টাণ্ট সিম্প উম্। 
ফিলি। লেবাক্ ডাক্তার, সাক্ষ্য দেবার সমস» 

আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার গ্রেকে রেফার 
কল্পেন কেন ? 

পিউ । ও তো! তার সাক্ষা দেওয়! নয়, যেন 
ডবলিন্ ইউনিতাবুলিটার তাইতাতোপি এক্আমি- 
নেসন্, আমি তো আর ইডি ক'রে একদামিন 
দিতে যাইনি যে, মুখে মুখে কেমিট্রীর প্রশের 
উত্তর দেব? আর সার্জেন্ট ব্যালেণ্টাইন যে ল 
ছেড়ে মেডিপিন আরস্ড করেছেন, তা আমি কি 
ক'রে আন্বেো ? 

ফিলি। তা বটে তো--ডাক্তার! আমার 
ক্মৃতা থাকলে, তোমায় আমি প্রমোশন দিতেম। 

সিউ। আমি হকারের কাছ থেকে একখানা 
চেম্বাসকেমি্রী কিনেছি--আবাঁর আরস্ত কর্ববো-” 
এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্কে না। 

ফেয়্া। আমাকে শীঙই ইংলগ্ডে যেতে হুবে। 
গত মেলের চিঠি পড়ে অবধি একবার নিতান্ত 
যাবার ইচ্ছা হয়েছে। 

(দামোদরের প্রবেশ) 

ই! কন 

ধামো। হুজুর সেলম-- করেছেন, বিশেষ শুনেছে? 

ফেব্পা। (বিরক্িভাকে ) কে ও, দামোদর--- 
তুমি এখানে কেন? 

দামো। (করধষোড়ে।) আজ্ঞে, ধর্ম-অব্তার, 
আপনার কাছে এলেম-- 

ফেন্পা। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন ? 
দামো। আজে, সকলেই এখন আঁমাঁকে স্বণ। 

করে--তা'ই আপনার শরণাপন্ন হ'তে এলেম । 
দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যে 
নাই। 

ফেয়া। কান, তুমি আমার 'প্রাণহত্যা করবা 
চেষ্টা করেছিলে? কমিশনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার 
করেছ? 

দামো। আজ্ঞে! ধর্মঅবতার, আমি-- 
ফেব্লা। চুপ কৃতন্্ বিশ্বাসঘাতক--তুই আঁধার 

সম্মুখ হতে দুর হ। নববাতক--কো!ন্ যুখে তুই 
আমার কাছে এলেছিস্ 1- দেশের লোক তোর 
মুখ না দেখে, বনে যা) এখান হ'তে এখনি দুর হ। 

দামে ভা ব্ধাত: | আমার পাপের লমুচিত 
প্রতিফল হয়েছে । ৰনে যাওয়াই আমার শ্রেয় 
এপ ব্যবহার পূর্বে স্বপ্রেও প্রত্যাশা করি নাই। 

ৃ্ | প্রস্থান 
ফেয়্া। ব্লডি ক্রট! 
সিউ। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি । 

[ সকলের প্রস্থান ।, 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

পথ | 

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ) 

আয় | এমন কমিশন পুর্বে কখন দেখা যায় 
নাই। 

মদ। এমন প্রহসন পুর্ব্বে কখনও অভিনীত হয় 
নাই। 

আয়া। সেকি? 

মদদ) তা বই কি, আমার কথ! পত্য কি ৪? 
শীস্রহই জান্তে পার্কে । 

আয়া! | আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, যখন 
কমিশনারদিগের মহারাজকে দোষী করার পন্গে 
একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি, 
পাবেন। 

মদ। কমিশনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ! 



| সিডি 
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আম্মা। ইংরাঁঞজজ কমিশনারগণ সকলেই মহা রাজকে 
দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিম্দকমিশনারগণ 
তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলেছেন। বিশেষত: 
জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, 
গুন্লেম, তাহা অতি চমৎকার | 

মদ। যখন তিন জন ইংরাজই এক মত প্রকাশ 
করেছেন, তখন আর হিন্দুরাজাদিগের মতের 
আবস্যক কি? 

আয্1। না, সেটি হবার যো নাই। লর্ড 
নর্থরুক সে প্ররৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার 
হওয়ার নয়। এত দিন পর্য্স্ত তিনি কোন অন্ঠায় 
ব্যবহার করেন নি, লেই জন্য দেশের লোকের যুখে 
তার আর শুখ্যাতি ধরে না। এখন যদি তিনি 
অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচাত করেন, তাহা 
হইলে তাঁর নিফগঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে। এখন 
দ্বেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। 

মদ! গুনলেম্ না কি মহারাজের কাহারও 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই । সেদিন তার 
উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে 
প্রথমে তাহ! গ্রাহাই হয় নাই, পরে অনেক স্ততি- 
মিনতির পর সাব্যস্ত হ'ল যে, উকীলকে মহারাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি 
লাছেব তথায় উপস্থিত থাকবেন । 

আয়া । ই, এরূপ নিয়ম হয়েছে বটে। তা 

যাই হোক, ছুই একদিনের মধ্যে গবর্ণর জেনেরেলের 
অভিপ্রায় প্রকাশ হবে। আর আমার নিশ্চয় বোধ 
হচ্ছে, মহারাকে লন্মানের সহিত তীর সিংহছাঁলন 
অর্পণ কয়া হবে। আরও বিবেচনা! করুন, যখন 
বিজেতের “টাইমলস, “পেলমেল বজেট”, বোগ্বাইয়ের 
“ইন্দুগ্রকাঁশ*দ *্টাইমস অব ইত্তিয়া”, মন্জাজের 
“নেটিত পাবলিক ওপিনিয়ন্*, বাঙ্গালায় “ইংলিশ- 
ম]ান্*, “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া", পঅমৃত-বাজার” প্রভৃতি 
সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সকল 
প্রাপপণে মহারাজের পক্ষসমর্থন কচ্ছেন, তখন এত 

জোকের মনে কষ্ট দিয়ে কি ভ্্ড নর্থক্রক মহারাঁজকে 
সিংছাসনচ্যুত কর্ষবেন ? 

মদ। এষা বললে, ওতেই কিঞ্চিৎ তরস! আছে, 
প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সকলই মহারাজেয় পক্ষে, 
তাহাতে অবার আমাদের তাগ্যক্রমে শুবিজ্ঞ, 
অপক্ষপাতী, প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থত্রক মনো দয় এক্ষণে 
গবর্ণর জেনেরেল। 

আয়া। আক্ষেপের বিষয়, “হিন্দু পেটি,যট” 
ব্জদেশের একখানি প্রধান কাগজ । শুনেছি, তার 

সম্পাদকও এক জন দেশীয় রুতবিস্ভ, কিন্ত তিনি ত 
গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটি কথাও বলেন না, বরঞ্চ 

বিপক্ষপক্ষ সমর্থন করেছেন। ৃ 

মদ) তাঁই তো, “হিন্দু পেটি,রট” এমন হলো 
কেন, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন 
বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় 

হয়েছিল__লোকটি জাত)ংশে তেলি, দেখতে স্ৃপ্রী 
নন, কিন্তু কথায় বার্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল-_ 
এখন তিনি “শনারেবঙ্গপ” হয়েছেন। 

আয়া। ওঃ! ভাই বলি--তেলি ! 

পিছলে গেলি, অনরেবল্ হলি--তবে বাবুর যেমন 
আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! মহাশয় 'াড়কাকের 

বাশায় কি কখন গুকপক্ষী বাস করে? 
মদ। সে কথা যাক, পপুন। সার্বঞজনিক সভা” 

গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠান, তার 

কিছ'ঙো? 
আয়া। কৈ, তার কিছুই শুনতে পাইনি। 

দববৃ্ধ দামোঁদরের কি অবস্থা হয়েছে, গুলেছেন? 
এখন কার বাড়ীর বার হ'বার যো নাই, পথে বাছির 

হ'লেই চতুর্দিক থকে তাকে গালি দিতে থাকে । 
পরশ্ব শুন্লেম, কতকগুলি লোক তার বাড়ীর 
সম্মুখে মহা গোলোষোগ করেছিল, ভয়ে বাছির 
হ'জো। না, তা নইলে নিশ্চয়ই বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম 
পেত । 

মদ। নরপিশাচের নাম যুখে আন্লেও পাপ 
আছে। ওকে আবন্ত দঞ্ধ কল্পেও আমার রাগ 
যায় না । | 

আয়া। আহা! নগিনদাসপ ব্রজভূষপদাস 

বেচারার আন্ত বড় ছুঃখ হয়। আহা! দেখুন দেখি, 

সার্জেন্ট ব্যালেণ্টাইন্্কে কেবল একটু প্রশংস! 
করেছিল ব'লে কি না! একেবারে ওকালতী কর্তে 

নিষেধ? বড় আক্ষেপের বিষয় ! 
মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, 

তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাতে পারিনে। 
আয়া! তাই, সকলই বুঝি। কিন্তু কবুব কি, 
আমাদের হচ্ছে “চোরের মার কানা” বপবারও যো 

নাই, ফোটবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে, 
“শশা বিতরণী নদী”--আংশাঁর বলেই মন্গুত্য বেঁচে 

থাকে। 

মদ। বিধাতার মনে বা থাকে, তা'ই হবে, 

ছর্বলের দৈধই বল। এখন আমাদের উচিত, 

সকলে কিছু টা ক'রে ব্রজভূষণদাসকে কোন উপায় 

ক'রে দেওয়]। 

হাত :. 



1, উদ্দা -- 

২৪ _ জমৃত গ্রস্থাবলী 

আয়া। হা, আহি “অমুভ বাঁজারেশ এ বিষজ়্ে 
একটি প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত 
দিলে হয়। ৯ 

মদ। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটি 
অবস্ট কর্তব) কর্দা। এখন একবার রেপিডেন্সির 
দিকে বাবে? একবার চল না, কোঁন সংবাদ এসে 

। * থাকে তো! জন্তে পারা বাবে। 

আফ্কা। যাবেন, চলুন । 

[ উভজষের গগ্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

নগরপ্রান্তে মরোবরকূল। 

( একজন উদাসিনীর প্রবেশ ) 

গীত। 

তিলক-কামদ--বাপতাল। 

“মলিন যুখচন্দ্রম! ভারত তোমারি | 
রাঝ্সি-দিবা ঝরিছে লোচনব1রি ॥ 

চন্দ্রঞ্জসিনি কান্তি নিরথিয়ে ভাপিতাম আনন্দে, 
আর্জি এ মলিন যুখ কেমনে নেহারি | 

এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি |» 

[ প্রস্থান । 

(দাষোদরের প্রবেশ ) 

দামো। ওঃ1 এখানেও তারতের ক্রন্দনধবনি, 
এ হাহাকার রব কি আমায় যিকার প্রদান করবার 
অন্য আমার অনুমরণ করেছে? কোথাও আমার 
নখ নাই-লোকে আমাকে দেখলেই পাপাস্বা, 
কৃতত্ব, অর্থপিশাচ ব'লে ত্বশা করে। আগে আমি 
সকলের পুক্জ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের দৃণ্য 
হয়েছি। যে অর্থের অন্ড আমি এত কল্পেম, যে 
অর্থের জচ্ট আমি লকলের চক্ষের বিষ হ'লেম। যে 
অর্থের লালগায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্র] ভোগ কচ্ছি, 
এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের বক্কর হয়েছে। 
আমার অট্টালিকা, আমার প্রশ্থ্ধয, আমার ধনসম্পত্তিই 
আমায় অধিকতর যঞ্ত্রণ! প্রদান করে। যখনি 
আমার ধনরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনি আমার 
হৃদয়ে সহ্ত্র বি্ষধর-দংশন-বন্ত্রপা উপস্থিত হয়। ওঃ | 

_ অর্থদিপ্প! হতে তর়ঙ্কর আর কিছু নাই-_কিছুতেই 
. মাঙ্থষের এত আর সর্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে 

অলাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত 
মিজ্রকে শত্রু করে। দারুণ শত্ররও যেন কথন 
অর্থলিগা। না হম্ত।--কর্ণেল ফেব়্ার! তোমার 

ছা্ত-মধ্যে শত সহ কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত 
সত্ব মণ হীরক-চুর্ণ তোমার ন্ুমি্ট পানীয়কে 
বিষ।ক্ত করুক--কিস্তু তৃমি দরিদ্র থাক--অর্থলিগ্যা 
কখন ষেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ নাকরে। দ্বর্ণের 
মোহিনী মুণ্তিমধ্যে যে গরল লুক্কারিত থাকে, তাহা 
হীরকচূর্ণ অপেক্ষা সহশ্রগুণে তীব্রতর? ওঃ! 
আমি কি হুষ্বর্দই করেছি! আমার লোভেই, 
আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস 
হ'ল। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই 
আমার হৃদয় দ্ধ হ'তে থাকে। মল্ছার্রাও! 

তুমিও আমা অপেক্ষা শত সন্ত গুণে শ্ুখী-- 
কারাগারে তুমি বা কত বন্ত্রণ সহ্য কচ্ছে। ;-- 
সিংহাসনহার! হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ 1” 
এ পাপত্ৃদয় যে যন্ত্রণায় অহনিশি জলছে, তাঁর সঙ্গে 
কোন কষ্টেরই তুলনা! হুয় না। সকল প্রকার 
যাতনার সঙ্গেই আমি এ দাকুণ মনোবেদনার 
বিশিময় কর্তে প্রস্তত আছি। পুর্বে পরকাল 
বাডুলের প্রলাপ ব'লে তাচ্ছিঙ্য করেছিলেম। 
অনুতাপ যে তয়স্কর শাস্তি, তা কখন ম্বপ্নেও চিন্তা 
করি নাই ।--কিস্ত এখন যে এ জালা আর সছিতে 
পাপিনা। এ আগুন কি নির্বাণ হবার নয় ?-. 
অস্থরে কি এমন অলধর নাই, যার বর্ষণে দুর্ভাগ্য 
দাযোধরের হৃদয়ের অগ্নি নির্বাণ হয় 1--ও£। 
অগদীম্বগ! আর যেসহ হয় না--যথেষ্ট হয়েছে, 
আমায় বলে দাও, কেন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্পে এ পাপ- 
যন্ত্রণা হ'তে নিস্তার পাই 1--ইহকালেই এই--এর 
পর যদি আবার পরকাল থাকে--ও:--বিধাতঃ | 
তা হ'লে কি হবে 1--আমাঞ্স মত পাগীর অন্ত বোধ 
হয় নৃততন নরকের টি হবে!1-জার যে এখন 
পয়কালকে পর্বের মত তাচ্ছিশ্য কর্তে পারি না" 
এখন যে প্রতিক্ষপেই নরকের ভীবণ মুর্তি আমাক 
ঙ় প্রদর্শন কচ্চে--কি ত্রাগ্রতে, কি নিজ্িতে, সকল 
সময়েই বিকটারৃতি যমদুতগণ আমায় তাড়ন!] 
কচ 1--ওঃ |! আর যে দেখতে পারনে ।--আর 

যে সহা হয় নাস্জলে গেলেষ-জ্বালে গেলেম। 

-হদয় ষে পুড়ে গেল 1--ও£ জগদীশ্বর! আর 
কেন-এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় 
নি? বরঞ্চ এ রসপাকে শতলহ্ত্র খণ্ডে বিভক্ত ক'রে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ধবো, এ হৃদয়কে পদদগিত 
ক'রে শ্মশানে বিসর্জন দেব, তথাপি কখন আর 
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অর্থের কথা মুখে আন্বে। না, হ্ৃদয়েও স্থান দেব 
নাঁ। জগদীশ্বর, তোমার কুপুত্র ত অনেক আছে, 

কিন্ত তোমার ত্যাঞ্জয-পুজ অঙভ্ভব। তকে কেন এ 
পাঁপিষ্টের উপর করুণা কচ্চ না ?--ও£1 বুঝেছি। 
এ অপবিব্র জিহবা তোমার নাম উচ্চারণে উপযুক্ত 

| নয় 1--এ পাপ-কলুধিত হৃদয় তোমার প্রেমময় 
মুর্তি চিন্তার অন্ত নয়--তবে আমার উপায় কি হবে? 

| বন্তধ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে-তুমিও পাগীকে 
| ত্যাগ কল্লে-তবে আামি কোথায় এ হাদয়ের 
| জালা জুড়াব? কোথায় গেলে, কি কল্পে, এক 
| 'দনের গন্য--এক মুহূর্তের জন্য একবার শান্তি 
| পাত কর্ষে! 1__পৃথিবীর সকল স্কানেই ঘুরে বেড়াৰ 
| নিবিড় বনে, তমোময় গিপ্িগুহায়। ভীষণ মরুতভুমে, 
| গভীর সাগরতলে ভন তল কারে অন্বেষণ ক'রে 
| দেখবো, কোথার শান্তি আমার ভয়ে লৃক্ধায়িত 
| আছে। 

[ উন্মস্তভাৰে প্রস্থান । 

পর্চম অস্ক 

প্রথম গরভান্ক 

বেসিডোন্সমধাস্থিত একটি গুছ । 
মল্ছার্রাও আলীন। 

রাজ! । জআগদীশ্বর! কি পাপে আমার অরৃষ্ট 
এত শান্তি লিখেছিলে? অবশেষে এই দারুণ 
মনোবেদশ| দেখার জন্তই কি আমাকে এত শখের 
অধিকারী করোছিপে? ওঃ আমি কি ছিলেম, 

| আর কি হয়েছি! তারতবর্ষের মধ্যে সুঃম্য বরদ! 
| নগর আমার রাপ্ধাশী, লক্ষ লক্ষ রাক্ষতক্ত মনত 
আম।র প্রর্থা, আমার ভাঙার অঙংখ্য ধনরাশি ও 

বিবিধ রত্বরাঙজিতে পরিপূর্ণ- শাং্তিপুর্ণ রার্জতবণ 
পরিবারবর্গের ও আত্মীক্-শ্বজনের আনন্দে আনন্দময় 

[--একমাঞ্জে পু্রধনে আমি বার্চত ছিলেম, বিধাত! 
আমার লে আশাও পুর করেছিলেন, সংসারের 
কোন স্ুখেরুই আমার অভাব ছিল না। কিন্তু 
এখন আমি একেবারে অতল পাগরে নিষগ হ'লেষ, 
সকল ন্ুথে বঞ্চিত হু'লেম। এই অল্পদিনের মধ্যে 
কি অভাবনীয় তরঙ্কর পরিবর্তন হ'ল? লেই 
সিংহাসন আমার শৃচ্ঠ, এব আমার পরহত্তগত-_ 
আর সেই আননাময় রাজভবন আমার স্ত্রী-পুত্রকন্তার 

হাছাকারে এক্ষণে শ্বশান অপেক্ষা ভীষণতর | 
কর্ণেল ফেয়ার আমাকে বিযিশ্নয়নে দেখলেন, 
তার ন্থষি্ পানীয়ম্ধ্যে বিষ প্রবিইট হ'ল,--সেই 
বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ সংপরকে দগ্ধ কল্পে! 
এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা দুখী, 
আম! অপেক্ষা শ্বাধীন - সন্ত জিনের পরিশ্রমের 
পর পুজ্র-কন্তাসহবাসে সে-ও শান্তি লাভ করে-- 
নিকট বন্ত পন্তুপক্ষীরাও আমা অপেক্ষা মুখী, 
তারাও ইচ্ছামত বিচদণ কর্ডে পারে, ইচ্ছামত 
আপন শ্্রীপুজদের নিকট যেতে পারে--কেউ 
নিবারণ কর্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই! কিন্তু 
শামি মনুষ্য রাজা, আমর গে ক্ষমতা নাই 1-- 
"সামি এখন বন্দী, ঘোর মিথা। কলঙ্কের ভার 
মন্তকে ধারণ ক'রে বন্দী! পরাধীনতা। অপেক্ষা যন্ত্রণা 
আর জগতে কিছুই নাই। প্রায় ছুই মাস হ'ল, 
আমি এখানে বন্দী, আনি না, কভ দিনে মুক্ত হব-_- 

কখন মুক্ত ছব কি নু, ভাহাও লনোছ। (চিন্তা) 
কে আমার নাষে কহ রটনা! কল্পে ?শ্কে আমার 

সর্বনাশ কল্পে? কে শামাকে আ্ী-পুজ-পরিবারের 
সহবালসুখে ব্চত কল্পে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, 
কাঁর দোষ দিব? দামোদর! তোমার গ্রতি তো 
কখন কোন অস্ায় ব্যথায় কি নাই--তোমাকে 
তে। আম প্রাণের তৃল্য ভালবাঁসতেম--তবে কেন 
তৃমি আমার এ সর্বনাশ কল্পে ?-না, তোমারি বা 
দোষ কি ?-অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম--ন! 
হলে তোমার শাধ্য কি যে, তুমি এক মার 

বিরুদ্ধাচরণ কর? (ক্গণেক নিম্তদ্ধ) এখন এ 
কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণর জ্েেনেরেল 

বাহাুরেগ মনের সন্দেহ কি নিবারণ ছবে না? 
কৰিশনারগণের তো! মতে একা হয় নাই, এতেও কি 
তার সন্দেছ দুর হবে না? শোকে তাকে সুবিচারক 
ব'লে সুখ্যাতি করে-আামার অনৃষ্টে কি তিনি 
বিষুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ খন গ্রজাগণ 
অনার পক্ষ, ভারতবষের প্রধান প্রধান লোক 

ক্গামার পক্ষ, গুনতে পাচ্ছি, ইংলত্ডের কতকগুলি 
সংবাদপত্জ'ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার 

সহায়তার অস্ত অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি 
মুক্তিপাঁত কর্ষে! না?-কবে লর্ড নর্থক্রকের 
অভিপ্রাস্ক প্রকাশ হবে তার অনুকুল অতিগ্রায়ের 
আশাতেই আমি জীবন ধারণ ক'রে আছি--ষে 
ঃহুর্থে আমি সেই শুভসংবাদ পাব, পেই মহূর্তেই 
আমার সকল ক্ষোত দুর হবে-আছ1! সে দিন 
কিআমার আনন্দের দিন ছবে। আবার আমি 
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সিংহালনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্রকুল্য গ্রজাবর্গের 
মঙ্গল-চিত্তায় নিযুক্ত হ'ব! আমার প্রাণাধিক 
কুমারের ন্ুুমধুর বচন শুনে কর্ণকুহুর পরিতৃপ্ধ 
কর্ষেো, আবার সেই নয়নাননদ নবকুমারকে অন্ধে 
চায়ে তার মুখচুন্বন কর্কো- আবার সেই হদয়েশ্বরীকে 
হাদয়ে ধারণ ক'রে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো_ 
নিরানন্দ রাজতবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে! 
(চিন্তা) , 

( মিড. সাছেবের প্রবেশ ) 

আনন মছাশয়-কোন সংবাদ এসেছে কি? আর 
কত দিন আমাকে এখানে এপ বাস কতে হবে? 

মিডু। না মছারা্জ | এখানে আর আপনাকে 
অধিক দিন থাকৃতে হুবে না! ক্ষণকাল পূর্বেই 
আমি লর্ড নর্থক্রকের নিকট হুইতে অন্ুশাসনপত্র 
প্রাপ্ত হয়েছি, এই-- 

রাজা । (সাগ্রছে) তবে আমি যা চিন্তা 
কচ্ছিলেম, তাই হয়েছে। গবর্ণর জেনলেরেল বাহাদুর 
আমার প্রতি শুবিচার ক'রে আমার সিংহাপন 

আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন, জগদীশ্বর লর্ড নর্থক্রককে 
চিরজীবী করুন। | 

মিভ। না মহারাজ, পিংহাসনে বসবার আশার 
আপনি গলাগজলি দিন। আপনার প্রতি বরদ- 
ত্যাগের আধেশ হয়েছে। 

রাজ । অগদীশ্বর! কি কল্পে! এত আশা 
দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশা-নীরে নিমগ্ন কল্পে? 
মৃছ'শয়, স্পষ্ট ক'রে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। 

মৈড। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্বাসনের 
আড্ঞা হছয়েছে। 

রাজা ই! নির্বাসন! মহাশয়। সদয় 
ছউন-_-বজুন। আমার প্রাপদণ্ডের আদেশ হছুক়েছে। 
লির্বীসন মৃত্যু অপেক্ষা সহম্রগুণে ভয়হর1--আর 

নির্ববালনেদ কথ! বলবেন না। 
মিড। আঙ্জ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ 

কর্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন, আর কখন 
এ নগরে প্রবেশ কণ্ডে পাবেন না! ভারতবর্ষে 

ইংদাঁজ অধিকীরের অপ্রতুল লাই-গবর্ণষেণ্টের 
সম্মতি ৮য় আপনি যেখা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দ বাস কর্তে 
পায়েন। 

রাঞ্জী। মহাশয়! আর শ্বচ্ছন্দের কথা মুখে 
আনবেন নলাশ্বরাজয ত্যাগ করে, বরদ! ত্যাগ 

করে অন্তত্রে বাল আর নরকে বাপ আমার পক্ষে 
উভয়ই সনান-প্রিক়তূমি ব্রা তিন ষে স্থানে বাস 

জম্বত-্রন্থাবলী 

কর্ষেবোঃ সেই স্থানেই নরক-যন্ত্রণ। | মহাশয়, নির্দয় | 
হবেন লা, বলুনঃ আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ 

হয়েছে।' 
মিড। ও: কি পাপ! কি অকৃতন্ঞতা ! 

আপনার নামে নরছত্যার অভিযোগ হয়েছিল, 
প্রাণদণ্ডই তার উচিত্ত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণর 
জেলেরেল বাহাদুর অন্গকুল হয়ে আপনার সে 

অপরাধ মাড্জনা ক'রে কেবল কু-শাসন অপরাধে 
আপনার প্রতি নির্বাপনের আন্ঞা দিয়েছেন-- 
আপনার প্রতি বে তার কত অনুগ্রহ, তাহা কি 

আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? 
রা্ছা। কি বল্লেন মহাশয় কুশন অপর।ধে 

নির্বাসিত হচ্ছি? কি আশ্চর্য্য) আবার এ কথার 
উৎপন্ভি কোথা থেকে হ'ল? এক বিষদানের 
অপবাদে আমি বন্দী হলেম, বিচারালয়ে নীত 
হছলেম, সর্বপমশে অপদস্থ হঙেম। অবশেষে তার 
প্রমাণ হল নাঝ্লেকি আমার প্রতি কু-শাসনেৰ 
অপবাদ অর্পিত হ'ল? তবে এ কমিশনের কি 
আবশ্তক ছিল ? এত অর্থ 

মিভ। মহারাজ! আর বৃথা বাক্যব্যকে 
প্রয়োক্ষন নাই-ঙ্রাপনি যাওয়ার অন্ত গ্রস্তত হ'ন! 

রাঁজা। কখন্ আপনাদের এ কণ্টককে দুর 
করবার কল্পনা করেছেন? 

মিড। আঙ-এই দণ্ডে। 
রা । এই দণ্ডে! বরদায় কি আমি আন 

এক নিশ1ও যাপন কর্তে পাবো না? আছা! প্রিয় 

ক্বদেশ, সাধের রাজ্য, হদয়ের বন্ধু, মেহম্য় পুজ- 
কন্যা, প্রিয়তমা ভার্ধ্য-সকলই জন্মের মভ ত্যাগ 
কর্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাৰ না 
আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন 
একব'র ভম্মের মত তাদের নিকট বিপাক লয়ে 
আলি 

মিড । মহারাজ! তার আর অবকাশ লাই। 
যে শক ভূত্য আপনার সঙ্গে যাষে, তাঁগা এক্ষণে 
লকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে 
এসেছে- আমি আর অপেক্ষা কর্তে পারিনে 
আপনি এক্ষপেই আনন। 

রাজা! আপনার [ভিহ্বা কি তণ্ড ৭» 

নিশ্মিত? এ নিদারুণ কথ! আপাঁন কিরূপে মুখে 
আন্লেন? সামান্ধ ভৃত্যগণও বিদেশগমপকালে 
আপনাপন স্্রী-পুজের নিকট বিদায় ল'য়ে এল, আর 
আমি চিরজীবনের জনক রাজ], লিংছালন, খশ্বর্ধয। 
প্রি মাতৃভূমি, স্ত্র-পুজ সকলকেই পারিত্যাগ করে 



রি 

হখরকচুর্ণ-নাটক হর 

চল্লেম, আর একবার তাদের নিক্ট আন্মের মত 

বিদায় নিতে পা না? কি পরিভাপ! হা! 

হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল| প্রাপেশ্বরি! আমি অন্মের মত 

চঙ্লেম,কিস্ত একবার তোমায় দেখতে পেলেম 

না-ঘাওয়ার সময় একটি কথাও কইতে পেলেম 
না। 'শ্রাণের কষা] তোমার হতভাগা পিতা 

ক্শ্মের মত দেশাস্তরিত হ'ল, কিন্ত যাওয়ার সময় 

তোমায় একটি কথাও ব'লে যেতে পেলেম শা। 

হাঁ! একবার জন্মের মত আদরের ধন পবকুমারকে 

-১ওয়ার সময় কোলে কর্তে পেলে না-_আঁডা, 
জ্ঞান শিশু কিছুই পানছে না, তাঁর অঙাগা 

পিতার কি ছুদ্দিশা হয়েছে। আগদাশ্বর। তুমি 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনারথ্ের নাথ, দেখে, আমার 

অনাথ পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যাক 

তোমা ভিন্ন তাদের মুখপানে চাইবার আর কেউ 
নাই। 

মিড। মহারাজ চলুন । 

রাজা । বন্দীকে বন্ধন ক'রে লয়ে চলুন_- 
আর শিষ্টাচারের প্রয়ো্ন কি? চলুপত কোথায় 

ভয়ে যাবেন-" 

| উভক্ষের প্রস্থান 

দ্বিতীয় গভান্ক 

রেলওয়ে &েশন। 

(বাম্পীর শকট প্রস্তত, প্রছরিগণ ও কর্ধচা রিগণ 

নিত. দণ্ডায়মান ) 

প্র-কর্ধ। (অনাস্তিকে) আজ তারের খবর 

সব বন্ধ হল কেন? 

[ছ-কন্ন। ( জলান্তিকে ) মিড. সাহছেবেদ হুহুম। 

পেলি সাহেব বিলাত গেলেন, ডান এখপ সসংডণ্9। 

প্র-কর্ম (অআঅনান্তিকে ) গাছকোক্জাড়কে ক 

এই গাড়ীতে এখানে থেকে পাঠান হবে? 

-কণ্ম।! (জনাঞ্চিকে ) হ।। 

প্র-কন্ম | (জনাঞ্িকে ) লব কাঞ্ধ এত টুপি 

চুপি হচ্চে কেন? 

ত্ব-কম্্। (জনান্তিকে ) পাছে হ্রজাগা 

গোলমাল করে। 
প্রবন্ধ) ( ঘ্লান্তিকে ) আচ্ছা, রাজা এখপ 

কোখাক? 

১ষ--৪৬ 

দ্বিকশ্ম। (ছিনাত্িকে ) চুপত উ বোধ হয় পব 
আসাছ। 

(মিড. সাছেৰ ও টৈস্তগণ-বেছিত মল্চাররাওয়ের 
অধোব্দনে প্রবেশ ) 

মিড । শ্ল্ রাইট? 
ষ্টেশন-মাষ্টার । অল রাইট। 
মিড, মছারাক্ষ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটা- 

রোহণ করুন। 
রাজ্ধা। আগালীশ্বর | 

মিড । আক বুখা সনয় নট্টেব পীয়োজন কি? 
সাজা | না, আমি গ্রাত আ্লাছি-_তবে 

মহাশয়ের শিকট একটি শেষ অনুরোধ । শুন্ছি, 
আমার প্রাণাধকা কগ্ঠা এই নিকটস্থ দেবমন্দিরে 
তার হতভাগা! পিতাকে দেখবার অন্য এসেছে, 

অচগুমতি দিন, বিশ্বাপ না চয়, প্রহরী সঙ্গে দিন, 

একবার চিবজীবনের 5) তাকে আ'লঙগন ক'রে 
আদি। আহা! পরগঞগা। বালিক। উন্মত্তার হ্যায় 
আমায় দেখবার ভহ] এগুপুগ এপেছে। মহাশয় সদয় 

হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন-- 

সিংহাসনচাত নির্বাসিত দুর্ভাগা রাক্জার এই শেষ 
গার্থন। এক্ষা করন) 

মিড । মহাগাজ 1 কেন আঅধৈধ্য চান কেন 

আমায় বাগতবার [বিরক্ত করেন, এ আপলার কন্তার 

সাছত দেবা করুব সময় শঃ--আপান শীত শকটে 
আগোছণ রুল | 

রাজা । মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে? 
এ অপমান--এ কট ষে আর স্হা হয় না এদের 
অঙ্গয়োধ করাহ আমার মর্থ তা 

নেপথে)। কেউ বাধা দিতে 01] করো না 

আমি কারুর বারণ শুনবো না। কাজকুষাগী কুম 
টিশ্চরই তার পিতার নিকট যাবে, কেড শিবারণ 

কর্তে পাৰেলসা। 

কাডা। (সচাবশে ) এ কি! 

কব প্রণা ধক কুন 

এ লা কুমার 

ঠ- আমিও এখাপে 1 

(বেগে কুমার প্রবেশ ) 

একি] আমার প্রাণপুতলী লজ্জার প্রতিমা! কুমা 

এখানে কেন? 

কুমা। (গাঞ্জচরণে পতিত হইয়া সরোদলে ) 

বাবা! চরে১আন্মেগ মত আমাদের পরিত্যাগ করে 

চল্লো, আমার বাবা ধলা কি ওন্মের মত শেষ ছল। 

পার কি কুমি তোমার চরণ দেখতে পাবেলা? 



হীবঃ ৃ ঢু বাট 

০ জমৃত গ্রন্থাবলী 

আমার মা'র দশা কি হবে 1--মাযে আমার পথের 
কাঙ্গালিনা £ল--আহা-ছা] এ নিদ্দাকণ বাতা 
শোন্বামাত্র ভিনি মুচ্ছা গেছেন--ও£ | মা, মা গে|! 
তোমার দুর্দশা দেখেই আমি রাজবাটী ছ'তে ছুটে 
বেরিয়ে এসেছি। 

রাজা । মা, উঠ মা! আমার জদয়ের ধন, 
উঠ--যাবার সময় আশার আমায় বাধা দিও না 
আর মা আমায় মুগ্ধ ক'র না-আর এ দগ্ধ হাদয়ে 
চুরিকাধাত কার লা--তোমার হতভাগা পিতা 
€লার মত চলো ঘোর কলঙ্কের ভার জয়ে ৮৭7 

অঙ্চকারে ০চল্ি]। 
কুমা। -(ডঠিয়1) বাবা! আন শাণ্ড হয়োঁছ 

আর কাদব না, শহল। মলোবেগ সংখ;৭ কত্ত 

পারি নাই, তাই কেদেছ--কিস্ত বাবা, আর কাদব 
না, আর এখানে কেদে তোমায় কাণব না। এখন 

আমি বরদা নগরে শ্রাতি প্রজার ঘারে হারে ভ্রুদ্দন 
কর্বেধ, তাদের উৎসাছত কর্বো, দেখবো, তারা 

উৎশাহত হয় কি লী, আমার ঞুঃ.৭ দুঃখিত হয় 1৭ 

না। স্বয়ং গিয়ে হংপণ্ডেশ্বগান্ধ সমঞ্চে জেন্দন কর্ষো। 

বাধা, দেখবো এ্রত করেও আবাগ তোমাকে 

সিংহাসনে বলাতে পারি কি না। 

রাজা । মা, তুম যে বুছ্ধমতী, তেজশ্বিণী-- 
তম তা অনায়াসে পাগ। 

[মড। রাজকহাগ আর এখানে থাক। উ৯ত 

নয়--মহারাভ। কেন বিলম্ব কচ্ছেন1--শা্র যাঞা 
করুন। 

রাজা। (কুমাকে আলিলন করিয়া) তত্ব 
মা, তোমার দুঃখী পিতাকে অন্মের মত বিদায় 
দাও। 

কুমা। ও£, বাবা! বাবা! বাবা] (নীরবে 
রোদন) 

রাজা। মাঁতঃ ছন্মভূমি! তোমার অস্তান 
তোমার নিকট হ'তে জন্মে মত বিদায় হ'প। 

| রাজার শকটে আঁরোহণপুর্ববক গ্রস্থান। 

(উন্মগুতাবে আলুলাফিতকেশে লক্ষীবাইয়ের প্রবেশ) 

লগা | কৈ 1--আামার হাদক়েশ্বর কে'থা 1-- 
কৈ, কাকেও যে দেখতে পাচ্ছি না-তবে কি 
মার সর্বনাশ হক্ে গেছে? ওঃ! আমি কোথায় 

যাব? রাজভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই 
প্রাণভ্যাগ কর্কো-- 

কুমা। মা! করকি? করকি? রাৎমহিষীর 
কি এস্থানে আগা উচিত? 

লশ্দী। এ কি, কুমা এখানে? মা, এখানে 
আসতে আর দোষ কি 1 ক্গার আমার লজ্জ কি? 

স্ক্কাাল যখন আমাকে 1শঙশুপস্তান কোপে করে 

শগন্নের ছ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কমতে হবে, তখন আমার 

লজ্জা কোথায় থাকবে? এখন বল মা কুমা, মহারাজ 

কোথায়? আমার হাদয়েশ্বর কোথা 1? আমার 

ক-স্জ কোথায়? আর যে আমি সঙ্গ কর্তে 
পারিনে 1- আমি যে তাকে একবার জন্মের শোধ 

দেখবার ভন্য উন্মত্ত হয়ে আসপাছ, বিধাতা তাতেও 

বাদ সাধলে? এ ্টুস এথ ক আমাকে অনাথণী 
কসবায় অহ/হ, আমাএ হৃদয়ের বতুকে আমার হাদয় 

থেকে ছিড়ে প'য়ে যাবার জগ্জহ এ দেশে এসেছিল? 
ওঃ] খুক যে ফেটে যায়স্আঞ যে সহা হয় না| 

আমাপ ডপাম্স (ক &ধবে? আমার অতাগা সন্তানের 

ক হইবে? কে লে ছুঃাখপাম ছেলের মুখপানে 
টাহখে? আস কে অশাগিনার সন্তানকে আদর 

করে কোলে কর্বে? ৩৪1 মা! মা! মাগো | 
আম রাঞগাণী পথ্রর কাজ।পিল] হলেম | রাজপুজ 
কাঙ্গাল হল! হায়! এমন সর্বনাশ কখনও কারুর 
হয় না-- 

কুমা। মা! আর এখানে থাকা উচিত লয়-- 
নিকটস্থ এদপতমন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা, 
বাড়া যাই--সেখানে [গঞে সকলে একঝ্রে হাহাকার 
কর্ষে!। এতক্ষণ হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ 
করেছেন 1--৩ঃ, মহারাসউ্রতুলের গোরব-রবি আপ 
অস্তমিত হ'ল] 
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